
Uchwała Nr  XXXIX/585/09 

Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

W sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Dębica. 

 

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

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W statucie Gminy Miasta Dębica przyjętym Uchwałą Nr XXIII/358/08 Rady 

Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Miasta Dębica wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 4 otrzymuje brzmienie:  

1. Miasto posiada herb, sztandar, chorągiew (flagę)  i pieczęć. 

2. Znak graficzny herbu, sztandaru, chorągwi ( flagi), pieczęci określa odrębna 

uchwała. 

2. § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie : 

  Pracami komisji kieruje Przewodniczący wybrany przez Radę, a w razie 

jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego wybrany przez komisję. 

3. § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Przewodniczących komisji. Jeżeli 

posiedzenie zwołuje Przewodniczący komisji, członkowie powiadamiani zostają 

przynajmniej 3 dni przed posiedzeniem o miejscu, godzinie. Wskazane jest 

podanie tematyki obrad. 

4.  § 27 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

          Klub może utworzyć co najmniej 3 Radnych. 

5.  § 62 ust. 1  otrzymuje brzmienie: 

          Przed każdą sesją Przewodniczący Rady Miejskiej ustala listę osób 

zaproszonych na sesję.  

6. § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Do udziału w sesjach Rady Miejskiej są zobowiązani Kierownicy  miejskich 

jednostek organizacyjnych, Naczelnicy i Kierownicy Biur, Prezesi Zarządów 

spółek prawa handlowego, w których Miasto ma udziały a zwłaszcza wówczas,- 

gdy omawiane projekty uchwał dot. ich zakresu działania.  

7.  § 68 otrzymuje brzmienie: 



Burmistrz jest zobowiązany informować Radę Miejską o swojej działalności        

w okresie międzysesyjnym poprzez złożenie z materiałami na sesję pisemnego 

sprawozdania. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:  

1) wykaz wydanych Zarządzeń Wewnętrznych, 

2)informacje o czynnościach podjętych w ramach gospodarowania gminnym zasobem 

nieruchomości, szczególnie w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości,  

3)informację o prowadzonych w ramach Urzędu Miejskiego w Dębicy 

postępowaniach  w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości powyżej 

10 000 zł. netto     i zawartych w ich wyniku umowach,  

4)informację o zatrudnianiu i zwalnianiu kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych oraz powołaniu i odwołaniu członków władz miejskich spółek 

handlowych, a także liczbę przyjętych  i zwolnionych pracowników Urzędu Miejskiego 

w Dębicy, 

5) informację o wykonaniu praw wynikających z posiadanych przez Miasto udziałów    

i akcji,  

6)informację o udziale w oficjalnych spotkaniach, uroczystościach ze szczególnym 

uwzględnieniem kontaktów zagranicznych, 

7)informację o przebiegu współdziałania z innymi jednostkami i organizacjami 

samorządu terytorialnego,  

8.  § 71 ust. 2 pkt 1)  otrzymuje brzmienie: 

Przedstawicielom klubów Radnych prezentujących stanowiska klubowe. 

9. W § 73 skreśla się ust. 1  

10. § 77  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Przebieg obrad sesji jest protokołowany przez pracownika Biura Rady Miejskiej 

na podstawie notatek, nagrań płyt CD i innych urządzeń rejestrujących wystąpienia na 

sesji.  

§ 2 

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII/577/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada w sprawie 

zmian w Statucie Gminy Miasta Dębicy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego              

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

 

 

                     Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Dębicy 

 

Jan Borek  


