
                     Druk nr 16 

Projekt z dnia 22.11.2018r. 

UCHWAŁA NR…………… 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

z dnia………………. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia                         
23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 
Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Uchwale nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (t.j. Dz. U. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 930 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Treść § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Organizowanie pracy oraz prowadzenie obrad Rady Miejskiej jest zadaniem 
Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego. 
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje ze swego grona Rada 
Miejska nowej kadencji na pierwszej sesji. 
3. Do zadań Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego, 
należy w szczególności: 
1) przygotowywanie i zwoływanie sesji Rady Miejskiej; 
2) przewodniczenie obradom Rady Miejskiej; 
3) podpisywanie uchwał; 
4) koordynowanie realizacji zadań Rady Miejskiej oraz prac komisji Rady; 
5) udzielanie radnym pomocy w sprawowaniu mandatów; 
6) nadawanie biegu korespondencji kierowanej do Rady Miejskiej; 
7) wykonywanie innych zadań określonych w obowiązujących przepisach.” 
 

2. W § 11 treść ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. W sprawach istotnych lub nieciepiących zwłoki, Rada Miejska może odbywać sesje 
nadzwyczajne, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.).” 

 
3. Treść § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§  32. 1. Burmistrz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne  
dla prawidłowej pracy Rady Miejskiej na sesji. 



2. Na podstawie nagrania z sesji dokonanego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk, sporządza się protokół z sesji Rady Miejskiej.” 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Prószków, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radca prawny 

Marcin Popielski 

                  Burmistrz 

           Krzysztof Cebula 



UZASADNIENIE 

do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej  
w Prószkowie z dnia  23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków 

 

Uchwałą nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 września 2018r. 
dokonano zmian w postanowieniach Statutu Gminy Prószków dostosowując jego treści  
do założeń ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz. U. poz. 130). 

W dniu 22.10.2018r. Wojewoda Opolski wystąpił z zawiadomieniem o wszczęciu  
z urzędu postępowania nadzorczego wobec uchwały nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej  
w Prószkowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/2004 Rady 
Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Prószków wskazując na naruszenie przepisów art. 19 oraz 20 ustawy z dnia 08 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) odpowiednio w § 8 ust. 3  
oraz w § 11 ust. 3 Statutu.  

Celem dostosowania treści Statutu do zgodności z postanowieniami w/w ustawy  
w przedłożonym projekcie Uchwały zmodyfikowano kwestionowane przez Wojewodę 
Opolskiego zapisy. Jednocześnie – celem uniknięcia powtórzeń zapisów ustawowych – 
zmodyfikowano treść § 32 Statutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                   Burmistrz 

           Krzysztof Cebula 


