UCHWAŁA NR XXXI/632/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa
w sprawie Statutu Miasta Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), po uwzględnieniu wniosków wypracowanych przez
Komisję nr 9 Statutową
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Miasta Mikołowa.
1. W § 12 ust. 5 wykreślić słowo „Miasta”.
2. W § 26 ust.1:
- lit. a - wykreślić słowo „Miasta”;
- lit. f - wielkość „5%” zamienić na liczbę: „200”.
3. W § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku projektu uchwały przedłożonego przez grupę mieszkańców, o których mowa
w ust. 1 lit. f do projektu uchwały należy załączyć listę osób zgłaszających, ich imię i nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz czytelny podpis”.
4. W § 33:
- w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wskazanie mówców zabierających głos w dyskusji”;
- w ust. 2 po kropce dodać zdania: „Do protokołu dołącza się również elektroniczny zapis przebiegu
obrad. W przypadku braku takiego zapisu przebieg posiedzenia jest zawarty w treści protokołu”;
- ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zatwierdzony przez Radę protokół każdorazowo zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej”.
5. W § 47, ust. 2 lit. g otrzymuje brzmienie: „g) wyrażanie opinii w przedmiocie złożonych skarg
i wniosków”.
6. w § 58:
- w ust. 1 sformułowanie „organów Miasta” zastąpić wyrazem: „Burmistrza”;
- w ust. 6 sformułowanie „właściwy organ Miasta” zastąpić wyrazem: „Burmistrza”.
7. W § 67 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, których
tryb wynika z uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Mikołów”.
8. Tytuł części VI otrzymuje brzmienie: „Dostęp do dokumentów publicznych oraz informacji
sektora publicznego”.
9. § 71 otrzymuje brzmienie:
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„§ 71. 1. Dokumenty publiczne, zwane dalej „dokumentami”, są udostępniane w sposób
określony w powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz niniejszym
Statucie, w szczególności przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej,
z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
2. Informacje sektora publicznego są udostępniane w sposób określony w powszechnie
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz niniejszym Statucie, w szczególności
przepisach ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa”.
10. § 72 otrzymuje brzmienie:
„§ 72. Dokumenty publiczne oraz informacje sektora publicznego udostępnia:
1) Burmistrz lub osoba przez niego wskazana – jeżeli dotyczą zadań wykonywanych przez
Urząd;
2) kierownik jednostki organizacyjnej Miasta lub osoba przez niego wskazana – jeżeli dotyczą
zadań wykonywanych przez tę jednostkę;
3) przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej – jeżeli dotyczą zadań
wykonywanych przez tę jednostkę”.
11. Wykreślić § 73 i § 74.
12. W § 75:
- wykreślić ust. 3;
- w ust. 4 po słowie: „przeprowadzone” dodać wyrażenie: „między innymi”;
- w ust. 5 słowo: „zasięg” zastąpić wyrazem „charakter”;
- w ust. 5 w pkt 2) wykreślić wyrażenie „(np. dzielnicowy)”;
- wykreślić ust. 6, 7, 8;
- ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Informację o wynikach konsultacji opracowuje Burmistrz i publikuje
w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń lub na stronie internetowej Urzędu;
- wykreślić ust. 10.
13. W § 76 kropkę zastąpić przecinkiem, po którym dodać tekst o następującym brzmieniu:
„których tryb rozpatrzenia określają przepisy szczególne”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Sląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik

Id: A6FD8F1B-D09C-43AF-85C8-13B1B3F0FB79. Podpisany

Strona 2

