
Uchwała nr XLIV/612/10 

Rady Miejskiej w Dębicy 

z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

W  sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Dębicy 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) 

   

Rada Miejska w Dębicy 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 

zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy  Nr XXXIX/585/09 z dnia 28 grudnia 2009 r.      

w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasta Dębica: 

 

1/ W §4 dodaje się ust. 3 i 4 o treści: 

     3. Miasto obchodzi swoje święto lokalne pod nazwą „Dni Dębicy”. 

     4. Miasto nadaje tytuły i nagrody: 

         Honorowy Obywatel Miasta Dębicy, zasłużony dla Miasta Dębicy oraz nagrodę Miasta       

Dębicy w formie "Berła Dębickiego”. 

2/   §14 otrzymuje brzmienie: 

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych. 

2. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady oraz sesje nadzwyczajne są zwoływane                     

i prowadzone na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym. 

3. Sesje zwyczajne Rada odbywa w miarę potrzeby, realizując plan pracy  nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

4. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący 

zwołuje sesję uroczystą organizowaną dla nadania szczególnego charakteru ważnym 

wydarzeniom. 

5. W czasie odbywania sesji o których mowa w ust. 4 dopuszczalne jest pominięcie           

w porządku obrad elementów proceduralnych i wprowadzenie elementów 

uroczystych. 



6. Odrębną uchwałą Rady objęte są sesje związane z procedurą budżetową. 

3/ §28 otrzymuje brzmienie: 

1. Radnemu przysługuje prawo składania do Burmistrza interpelacji i zapytań. 

2. Dotyczyć one powinny spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 

Interpelacje wygłoszone na sesji winny być następnie złożone na piśmie 

Przewodniczącemu Rady. Można tu wykorzystać wzór „interpelacja”, który Radny 

otrzymuje w Biurze Rady Miejskiej. 

3. W okresie między sesjami Radny składa w dwóch egzemplarzach interpelację 

Przewodniczącemu Rady, z których jeden odwrotnie zostaje przekazany adresatowi. 

4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej Radnemu                               

i Przewodniczącemu Rady oraz przekazywana do wiadomości innym osobom lub 

instytucjom wskazanym przez Radnego składającego interpelację. 

5. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby 

upoważnione przez Burmistrza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą Radny interpelujący może zwrócić się 

do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi. 

7.  Przewodniczący Rady informuje  Radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach 

na najbliższej sesji Rady w ramach odpowiedniego punktu porządku obrad. 

8. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy Miasta Dębica w celu 

uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

9. Zapytania składa się ustnie w trakcie sesji lub pisemnie poprzez Przewodniczącego 

Rady. 

10.  Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa pytany udziela 

odpowiedzi pisemnej w przeciągu 14 dni. 

4/ w §36 dodaje się ust. 5 o treści: 

          Burmistrz przyjmuje Radnych w sprawach dotyczących miasta  i mieszkańców     

niezwłocznie po uzgodnieniu terminu. 

5/ §40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

          Z dokumentów wymienionych w §38 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy, 

wyciągi, a Radni mogą sporządzać kserokopię tych dokumentów z zachowaniem 

warunków określonych w odrębnych przepisach. 

6/ §67 otrzymuje brzmienie: 

          Porządek obrad każdej sesji obejmuje zgłaszanie wniosków komisji. Prawo zgłaszania 

wniosków i zapytań przysługuje również Przewodniczącym Rad Osiedli. 

 



§2 

          Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica. 

§3 

         Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego    

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

 

 

                                                                        Przewodniczący  

                                                    Rady Miejskiej w Dębicy 

                                                                                      

                                                                                                                      Jan Borek 

 

 


