
Projekt

z dnia  22 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA ZAKOPANE

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust 1 i 2 pkt 1 , art. 41 ust 1 ustawy z dnia  8 marca 
1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 2019 poz 506 ) RADA MIASTA ZAKOPANE uchwala co 
następuje:

§ 1. 
Do Statutu Miasta Zakopane przyjętego uchwałą nr V/44/2003 Rady Miasta Zakopane z dnia 

29 stycznia 2003r (tj . Dz.U Woj. Małopolskiego z 2011 nr 305 poz 2509, zmienionego uchwałą nr 
LV/780/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 7 listopada 2018r  (Dz.U Województwa Małopolskiego 
z 2018 poz 803) wprowadza się następujące zmiany:
1) §5 ust  4  otrzymuje brzmienie:

„4. Informacja o miejscu, terminie i przedmiocie sesji Rady oraz posiedzeniu jej Komisji 
zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta.  Zawiadomienie o terminie  Sesji  podlega 
również  na tablicach  ogłoszeniowych na terenie Miasta  i w internecie”;

2) § 5  ust  6  pkt  5 ) otrzymuje brzmienie:

„5) rejestr interpelacji, zapytań, wniosków”;

3) Skreśla się § 5  ust  6 pkt  6
4) §  5  ust  7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dokumenty wymienione  w ust 6  pkt 1-3 podlegają udostępnieniu po  ich  sporządzeniu  
i podpisaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym  Statutem”;

5) Dodaje się § 14  ust  5 w brzmieniu :

„5. Przebieg sesji  może być  na bieżąco rejestrowany i transmitowany. Informacja 
o transmitowaniu oraz utrwalaniu obrazu i dźwięku w miejscu obrad sesji, a tym samym wyrażeniu 
przez wchodzących na salę obrad zgody na udostępnienie wizerunku w rozumieniu przepisów 
dotyczących RODO, jest podawana do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w miejscu 
widocznym dla wszystkich osób wchodzących na salę obrad”;

6) § 16 ust  1  - „ 1. Pierwsza sesja nowo wybranej rady jest zwoływana na zasadach wskazanych 
w ustawach.”

7) § 17 ust 5 otrzymuje brzmienie :
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„5. W sesjach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym Burmistrz, Zastępca Burmistrza, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik  Miasta, naczelnicy oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych. W celu realizacji uprawnień kontrolnych Rady, w sesjach 
tematycznie ich dotyczących, winni brać udział kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.”;

8) Dodaje się  § 17 ust 6  w brzmieniu:

„6. Sprawozdanie o jakim mowa w § 20 pkt 2  składa  na Sesji Burmistrz lub wyznaczona przez 
niego osoba.  Sprawozdanie składane jest  Przewodniczącemu Rady  pisemnie w jednym 
egzemplarzu oraz  w  formie elektroniczne na 48 godzin przed Sesją.

Sprawozdanie w  formie elektronicznej jest przesyłane przez  Biuro Rady radnym  na ich 
elektroniczne urządzenia  do głosowania .   Na żądanie radnego Biuro Rady  doręcza mu  do 
imiennej skrytki wersję papierową.”;

9) § 20 ust 1 otrzymuje brzmienie

„1. Porządek obrad sesji powinien zawierać:
1) przedstawienie porządku obrad,
2) sprawozdanie z działalności Burmistrza,
3) sprawozdanie z działalności Komisji Rady,
4) informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach,
5) wolne wnioski,
6) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcia stanowiska
7) jako ostatni punkt- oświadczenia i komunikaty”;

10) § 21 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski o zmianę porządku obrad zgłoszone zgodnie z ust 1, 2, 5, 5a oraz o wprowadzenie 
dodatkowego punktu w trybie określonym w § 35, przyjmowane są przez Radę bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu Rady.”;

11) § 21 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Propozycje zmian porządku obrad mogą być zgłaszane tylko w punkcie „Przedstawienie 
porządku obrad” z zastrzeżeniem ust 5 i ust 5a i § 35”;

12) § 21 ust 5  otrzymuje brzmienie:

„5. W uzasadnionych przypadkach  Przewodniczący lub inicjator uchwały ma  prawo  postawić 
pod głosowanie wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad w czasie trwania  debaty 
nad danym projektem. Rada rozstrzyga o wycofaniu projektu uchwały z porządku obrad  
bezwzględną większością  ustawowego składu Rady”;

13) Dodaje się  po paragrafie 21 ust 5 ust 5a w brzmieniu:
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„5a. W uzasadnionych sytuacjach Przewodniczący  Rady ma prawo postawić pod głosowanie  
wniosek o zmianę  kolejności punktów obrad celem ich szybszego procedowania.  Inicjator 
uchwały może również złożyć wniosek o zmianę kolejności  procedowania jego uchwały  poprzez 
zgłoszenie takiego wniosku w punkcie „rozpatrzenie  projektów uchwał  i podjęcie uchwał lub 
zajęcie stanowiska”. Głosowanie  takiego wniosku jest dopuszczalne po zakończeniu procedowania 
bieżącego punktu obrad”;

14) § 24  ust 5. Otrzymuje brzmienie :

„5. Wniosek o zarządzenie głosowania bez dyskusji nie może dotyczyć:
1) uchwały budżetowej
2) prowizorium budżetowego lub planów finansowych
3) odwołania Skarbnika, Przewodniczącego  i Wiceprzewodniczących  Rady,  Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

15) § 31  ust 1  otrzymuje  brzmienie :

„1. Stanowiska Rady  mające  charakter deklaracji, oświadczenia lub wniosku  nosi nazwę 
rezolucji”;

16) §  31  ust 3  otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt uchwały przedkładanej Radzie pod obrady wymaga :
1) podpisu radcy prawnego,
2) opinii właściwej komisji – dla projektów przygotowanych przez Burmistrza
3) opinii Burmistrza – dla projektów przygotowanych przez komisję
4) opinii Burmistrza i właściwej komisji- dla projektu przygotowanego przez  podmiot mający 

prawo inicjatywy uchwałodawczej , w szczególności  wskazany w §  30 ust 2 pkt 2, pkt 4, pkt 5, 
pkt 6 .  Właściwą  komisję do opiniowania  projektu uchwały ustala Przewodniczący oraz 
koordynuje wydanie opinii.”;

17) §  31 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opinie wskazane w § 31 ust 3 pkt 3 lub pkt 4   powinny być  złożone w Biurze Rady w  
terminie do  7  dni od dnia otrzymania  przez  jednostkę opiniującą projektu uchwały.”;

17) Skreśla się § 38 ust 3 pkt 2.
18) § 48 ust 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) koordynuje prace komisji w szczególności realizuje zadania przewodniczącego komisji 
w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub rezygnacji z funkcji za wyjątkiem  
prac Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”;

19) § 51 ust 2  otrzymuje brzmienie:
2. Komisje stałe mają obowiązek sporządzania i przedkładania rocznych planów pracy.”

20) § 51 ust  4

„4. Sprawozdania z działalności stałych Komisji są przedkładane na posiedzeniach Rady”;

21) § 57 ust 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. Z upoważnienia przewodniczącego komisji, może go zastępować wiceprzewodniczący. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego lub zrzeczenia się 
przez nich swoich funkcji,  zadania z § 57 ust 1 może wówczas wykonywać Przewodniczący Rady 
za wyjątkiem wykonywania zadań wobec Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji”;

22) § 68 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioski winny być zgłaszane w formie pisemnej w Biurze Rady najpóźniej 3 dni przed 
terminem sesji.”;

23) § 68 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wnioski odczytuje na sesji wnioskodawca, a w razie jego nieobecności Przewodniczący 
Rady. Czas odczytywania wniosków przez wnioskodawcę na sesji  nie może trwać dłużej niż 
15 minut.  Przewodniczący Rady może przedłużyć jednorazowo czas odczytywania  wniosków 
przez wnioskodawcę o 10 minut”;

24) §72 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada wybiera członków Komisji w ilości od 5 do 7 radnych.”;

25) § 84 a ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  składa się od  5 do 7 radnych”;

26) skreśla się  § 91 ust  4
27) Załącznik nr  4  do Statutu otrzymuje brzmienie  jak Załącznik nr  1 do niniejszej uchwały

§ 2. 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.
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Załącznik nr 4

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZAKOPANE

Spółki prawa handlowego, w którychMiasto posiada udziały:
1. TESKO - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.,
2. SEWIK - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.,
3. Zakopiański TBS - Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.,
4. Spółka Akcyjna "Polskie Tatry",
5. Spółka Akcyjna - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalańska",
6. Spółka Polskie Koleje Linowe.

Jednostki budżetowe:
1. Przedszkole Nr 3 im. Karola Szymanowskiego,
2. Przedszkole Nr 7 im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera,
3. Przedszkole Nr 9 im. Kornela Makuszyńskiego,
4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny,
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bronisława Czecha,
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego,
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
8. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka,
9. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego,
10. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kasprowicza,
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakład budżetowy
1. Zakopiańskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej

Miejskie Instytucje Kultury
1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem
2. Zakopiańskie Centrum Kultury.

Załącznik do uchwały

Rady Miasta Zakopane

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

Załącznik Nr 1
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UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu dostosowują zapisy tego aktu do aktualnych przepisów
prawa. Dokonywane jest również usystematyzowanie niektórych zapisów Statutu do poprzednich
zmian oraz eliminacja dotychczas nieprecyzyjnych zapisów. Wprowadzane zmiany mają na celu
ułatwić stosowanie tego aktu prawa w praktyce, ujednolicić zasady i wykładnię. Zmiany
dotyczące Komisji mają ułatwić pracę w tychże komisjach i ujednolicić i wyjaśnić kwestie
porządkowe istotne w pracach komisji. Równocześnie wprowadza się zapisy wychodzące
naprzeciw obywatelom, którzy chcą zająć swoje stanowisko w puncie Wolne wnioski poprzez
możliwość zmiany kolejności punktów obrad min w sytuacjach dłuższego oczekiwania na zabranie
głosu przez mieszkańców. Dodatkowo ustala się długość czasu wypowiedzi w punkcie wolne
wnioski, aby każdy zainteresowany miał możliwość zabrania głosu z poszanowaniem innych
oczekujących mówców.
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