
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.140.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu 
Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 

2003 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) oraz Uchwały Nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach 
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr 
VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. - załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji:

od dnia 10 czerwca 2019 r.  do 21 czerwca 2019 r.

§ 3. Forma konsultacji:

Uwagi dotyczące konsultowanego projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszenia 
opinii, który stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia w czasie trwania konsultacji w formie 
elektronicznej na adres e-mail:  radam @pyskowice.pl lub pisemnej, przy czym o zachowaniu terminu 
decyduje data wpływu opinii do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 4. Sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji:

1) na stronie internetowej www.pyskowice.pl     w zakładce "Organizacje pozarządowe"- "Współpraca 
z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów 
normatywnych" - "Konsultacje w 2019 roku",

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakładce "Prawo lokalne" - 
"Zarządzenia Burmistrza Miasta",

3) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

§ 5. Wskazanie komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji:

Biuro Rady Miejskiej, tel. (32) 332 60 60; (32) 332 60 61

§ 6. Inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji:

1) uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Pyskowice organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mające wpisaną w działalność 
statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje,

2) protokół z przebiegu konsultacji zamieszczony zostanie w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji 
określonej w zarządzeniu na stronie internetowej www.pyskowice.pl    w zakładce "Organizacje 
pozarządowe" - "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" - "Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów normatywnych" - "Konsultacje w 2019 roku".

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Biura Rady Miejskiej.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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z dnia  5 czerwca 2019 r. 
 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej 

w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1, art. 22, art. 40, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLI/317/2017 

Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta Pyskowice przyjętym uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 

19 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Pyskowice (j. t. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3913 z późn. zm.), 

w § 18 uchyla się ust. 3 i 4. 

§ 2. W Regulaminie Pracy Rady będącym załącznikiem nr 1 do Statutu Miasta Pyskowice: 

1) w § 8: 

a) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. O uwzględnieniu uwag do protokołu rozstrzyga Rada.”; 

b) uchyla się ust. 7 i 8; 

2) w §33 uchyla się ust. 2. 

§ 3. W Regulaminie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będącym załącznikiem nr 2a do Statutu Miasta 

Pyskowice w § 4 uchyla się ust. 2. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.140.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 6 czerwca 2019 r.
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Uzasadnienie 

Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego 

uchwałą nr VII/81/03 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą nr VII/81/03 Rady 

Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 marca 2003 r. zawiera  propozycje zmian o charakterze porządkującym 
treść Statutu. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

1) Projekt uchwały w sprawie:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2) Nazwa organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

3) Dane teleadresowe (adres, nr telefonu, e-mail) organizacji pozarządowej przedkładającej opinię:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

4) Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację pozarządową, a także funkcja jaką w niej pełni:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5) Wskazanie (na podstawie celów i zadań statutowych), że konsultowany projekt uchwały dotyczy działalności
statutowej organizacji pozarządowej:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6) Proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

7) Jeżeli proponowane rozwiązania/uwagi do projektu uchwały wiążą się z poniesieniem środków finansowych
szczegółowe wskazanie rodzaju kosztów, liczbę jednostek, koszty jednostkowe, koszty całkowite, itp.:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.140.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 6 czerwca 2019 r.
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