
OBWIESZCZENIE NR 1/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia tekst jednolity Statutu Miasta Przemyśla uchwalonego uchwałą Nr 34/09 Rady Miejskiej 
w Przemyślu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 
27, poz. 756) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 79/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 27, poz. 757);

2) uchwałą Nr 247/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 2, poz. 14),

3) uchwałą Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398),

4) uchwałą Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 700).

 

 Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz
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Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miasto Przemyśl stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Miasta 
Przemyśla i obejmującą terytorium o powierzchni  46,20 km kw.2) 

2. Granice Miasta Przemyśla oznaczone są na „Mapie Poglądowej Miasta Przemyśla” stanowiącej załącznik Nr 
1 do statutu.3) 

3. Siedzibą władz wspólnoty samorządowej jest Miasto Przemyśl.

4. O ustroju Miasta Przemyśla stanowi niniejszy statut.

§ 2. 1. Herbem Miasta Przemyśla jest wizerunek utrwalony w załączniku Nr 2 do statutu.

2. Herb i jego elementy podlegają ochronie jako dobra osobiste Miasta Przemyśla.

3. Herb Miasta Przemyśla może być używany przez osoby fizyczne oraz inne podmioty na warunkach 
ustalonych przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

§ 3. 1. Miasto Przemyśl posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy.

2. Samodzielność Miasta Przemyśla podlega ochronie sądowej.

§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl wykonującą zadania miasta na prawach powiatu,

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemyślu,

3) przewodniczącym rady -  należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu,

4) wiceprzewodniczących - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przemyślu,

5) komisjach -  należy przez to rozumieć stałe i doraźne komisje do określonych zadań Rady Miejskiej 
w Przemyślu,

6) klubach - należy przez to rozumieć kluby radnych Rady Miejskiej w Przemyślu,

7) radnych - należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej w Przemyślu,

8) prezydencie miasta -  należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla,

9) zastępcy prezydenta - należy przez to rozumieć Zastępcę Prezydenta Miasta Przemyśla,

10) sekretarzu -  należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta,

11) skarbniku -  należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta,

12) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu,

13) jednostkach organizacyjnych urzędu - należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze urzędu wydziały 
i równorzędne jednostki organizacyjne na prawach wydziału zwane kancelariami, biurami, Urząd Stanu 
Cywilnego oraz samodzielne wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy,4) 

14) kierowniku jednostki organizacyjnej urzędu - należy przez to rozumieć naczelnika wydziału, dyrektora 
kancelarii, dyrektora biura, kierownika i zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz kierujących 
samodzielnymi wieloosobowymi stanowiskami pracy, a także zajmujących samodzielne jednoosobowe 
stanowiska pracy.5) 

2) zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

3) treść mapy zmieniona przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 
r.

4) zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

5) - zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.,

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 700) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24.03.2015 r.
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Rozdział II.
Jednostki pomocnicze miasta

§ 5. 1. Rada może tworzyć osiedla uchwałą podjętą z własnej inicjatywy, poprzedzoną przeprowadzeniem 
konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami lub na wniosek co najmniej 200 pełnoletnich mieszkańców danego 
terenu.

2. Tryb określony w ust. 1 obowiązuje także przy łączeniu, podziale i znoszeniu osiedli.

3. Prezydent miasta prowadzi rejestr osiedli miasta.

§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 5 przeprowadza się na zebraniach mieszkańców.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy dla rady.

§ 7. Rada uchwala statut osiedla w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o utworzeniu nowego 
osiedla.6) 

§ 8. 1. Działalność osiedli finansowana jest w ramach budżetu miasta.

2. Osiedla podlegają nadzorowi organów miasta na zasadach określonych w statutach osiedli.

Rozdział III.
Zakres działania i zadania miasta

§ 9. 1. Do zakresu działania miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone 
ustawami na rzecz innych podmiotów oraz określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 miasto wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 10. Miasto w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb jego mieszkańców realizuje zadania własne, zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz zadania przejęte od administracji 
rządowej w drodze porozumień.

§ 11. 1. W celu wykonywania zadań, o których mowa w § 9 i 10 miasto może tworzyć jednostki organizacyjne 
miasta, spółki oraz zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym miasto wykonuje również przy pomocy służb, inspekcji 
i straży.

3. Prezydent miasta prowadzi wykaz jednostek organizacyjnych miasta, spółek, służb, inspekcji i straży.

§ 12. Jednostki organizacyjne miasta stanowią część majątku miasta wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja tych jednostek, wyposażanie 
ich w majątek, nadawanie statutu oraz jego zmiana następuje na podstawie uchwały rady.

§ 13. 1. Realizacja zadań publicznych przekraczających możliwości miasta następuje w drodze współdziałania 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych rada może podjąć uchwałę o przystąpieniu do związku 
komunalnego.

3. Miasto może zawierać porozumienia komunalne z inną wspólnotą samorządową w celu powierzenia jednej 
z nich, określonych przez nie zadań publicznych.

Rozdział IV.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów miasta

§ 14. Władza w mieście należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 
powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów miasta.

§ 15. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa ustawa.

§ 16. Organem stanowiącym i kontrolnym miasta jest rada.

§ 17. 1. Kadencja rady trwa 4 lata Iicząc od dnia wyboru.

2. Rada składa się z 23 radnych.

6) zmieniony przez § 1 uchwały Nr 247/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 2, poz. 14) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 20.01.2010 r.
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3. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady i 3 wiceprzewodniczących.7) 

§ 18. 1. Pracę rady organizuje jej przewodniczący, przy udziale wiceprzewodniczących, w szczególności 
poprzez:

1) koordynację rocznych planów pracy komisji,

2) ustalanie harmonogramu dyżurów przewodniczącego i wiceprzewodniczących,

3) kontakty międzynarodowe,8) 

4) kierowanie na szkolenia.9) 

2. Prezydent Miasta zapewnia obsługę prawną i organizacyjną radnym w zakresie sprawowania mandatu 
radnego.

§ 19. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek prezydenta miasta lub grupy radnych 
stanowiącej co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Sesja powinna się odbyć w ciągu 7 dni od dnia złożenia 
wniosku. Do wniosku o zwołanie sesji powinien być dołączony proponowany porządek obrad wraz z projektami 
uchwał.

§ 20. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) prezydentowi miasta,

2) przewodniczącemu rady,

3) komisjom,

4) klubom,

5) grupie radnych liczącej co najmniej 4 osoby,

6) grupie mieszkańców miasta posiadającej czynne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego 
liczącej co najmniej 300 osób, na zasadach określonych w rozdziale IX.

§ 21. 1. Rada  działa na sesjach, a także za pośrednictwem komisji.

2. Komisje podlegają radzie, której przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

§ 22. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego rady nowej 
kadencji najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

2. Porządek pierwszej sesji powinien obejmować w szczególności następujące sprawy:

1) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

2) wybór przewodniczącego rady,

3) złożenie ślubowania przez prezydenta miasta.

§ 23. 1. Rada wybiera przewodniczącego rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. Przewodniczącego rady wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez 
radnych uczestniczących w sesji.

3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na przewodniczącego nie uzyska w pierwszej turze wyborów 
wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy 
w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów.

4. Wiceprzewodniczących wybiera się według zasad określonych w ust.1 i 2.

7) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 79/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 27, poz. 757) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 18.05.2009 r.

8) zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 79/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 27, poz. 757) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 18.05.2009 r.

9) zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 79/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 27, poz. 757) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 18.05.2009 r.
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5. Wybory, o których mowa w ust. 1 i 4 rada stwierdza uchwałami: odrębnie dla wyboru przewodniczącego 
rady, odrębnie dla wyboru wiceprzewodniczących.

§ 24. 1. Rada może dokonywać w toku kadencji, w trybie określonym w § 23, zmian osób pełniących funkcje 
przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących.

2. Odwołanie przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co  najmniej  1/4 
ustawowego  składu  rady.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez przewodniczącego rady lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje 
uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 3, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem 
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 25. 1. Podczas sesji rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej 
kompetencji.

2. Sesja rady odbywa się zwyczajowo podczas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi konieczność kontynuacji 
obrad, rozpatrywanie spraw może być przełożone na następne posiedzenie.

§ 26. 1. Rada może odbywać sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru 
obchodom świąt i rocznic.

2. W czasie odbywania sesji, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad 
niektórych elementów proceduralnych.

§ 27. 1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala, po konsultacji 
z wiceprzewodniczącymi, przewodniczący rady.

2. Przygotowywanie materiałów na sesję rady jak również obsługę organizacyjno - techniczną zapewnia 
Kancelaria Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.10) 

§ 28. 1. O zwołaniu sesji rady, z zastrzeżeniem ust. 2, zawiadamia się radnych, co najmniej na 7 dni przed 
terminem sesji.

2. O zwołaniu sesji poświęconej uchwaleniu budżetu oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania 
zawiadamia się radnych, co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.

§ 29. 1. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji zawierającym miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia 
posiedzenia  radnym doręcza się porządek obrad oraz projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane 
z porządkiem obrad.

2. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach 
ogłoszeń w urzędzie.

3. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 28 ust.1 i 2, rada może podjąć uchwałę o odroczeniu 
sesji i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony tylko na początku obrad przez 
podmioty określone w § 20 pkt. 1 - 5.

§ 30. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po konsultacji z wiceprzewodniczącymi rady, w uzgodnieniu 
z prezydentem miasta ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 31. 1. Sesje rady są jawne.

2. Ograniczenie jawności sesji rady wynikać może wyłącznie z ustaw. W takim przypadku jawność sesji lub jej 
części zostaje wyłączona i rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§ 32. 1. Posiedzenia sesji zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.

2. Przewodniczący rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań, o których mowa w ust. 1, 
wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady i niewyznaczenia 
wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego rady wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

10) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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§ 33. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły "Wysoka rado otwieram 
… sesję Rady Miejskiej w Przemyślu".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza kworum na podstawie przedłożonej mu listy obecności. 
W razie stwierdzenia braku kworum przewodniczący rady wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

§ 34. 1. W porządku obrad sesji rady przewiduje się w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2) interpelacje, wnioski i zapytania radnych,

3) wystąpienia przedstawicieli zarządów osiedli,

4) wystąpienia radnych.

2. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał rady oraz z działalności za okres międzysesyjny 
powinno się znaleźć w porządku obrad raz na kwartał.

§ 35. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania kierowane są przez radnych do prezydenta lub osób kierujących 
jednostkami organizacyjnymi urzędu.

2. Interpelacja powinna dotyczyć spraw o zasadniczym znaczeniu dla społeczności lokalnej lub związanych 
z zarządzaniem miastem. Interpelacja jest składana ustnie lub pisemnie i powinna zawierać krótki opis stanu 
faktycznego, będącego jej treścią, wynikające zeń pytania lub propozycję ewentualnego rozwiązania. Odpowiedź 
na zgłoszoną interpelację powinna być udzielona w terminie 21 dni.

3. Zapytania i wnioski są składane w formie ustnej lub pisemnej w czasie sesji. Odpowiedź na zapytanie 
powinna być udzielona w trakcie sesji. W przypadku braku możliwości odpowiedzi w czasie trwania sesji, 
odpowiedź powinna być udzielona w terminie 21 dni.

4. Odpowiedź na zgłoszony wniosek powinna być udzielona w ciągu 21 dni od jego złożenia.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania składa się na sesji rady w odpowiednim punkcie porządku obrad lub na ręce 
przewodniczącego rady w okresie między sesjami.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski udziela prezydent miasta, zastępcy prezydenta lub inna 
osoba działająca z upoważnienia prezydenta.

7. Na wniosek radnego, rada może włączyć do porządku obrad, sprawę otrzymanej odpowiedzi na złożoną 
interpelację, wniosek lub zapytanie.

§ 36. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący rady prowadzi obrady według porządku obrad, 
otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Z wnioskiem o zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, klub, prezydent miasta lub jego zastępcy.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
rady.

§ 37. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

2. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia radnego oraz jego zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek 
obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie 
nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

3. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród 
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę 
sesji.

§ 38. 1. Przewodniczący rady udziela głosu na sesji w kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem następującego 
porządku:

1) wnioskodawca,

2) przewodniczący komisji,

3) przewodniczący klubów,

4) radni,
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5) zaproszeni goście.

2.  Na wniosek radnego przewodniczący rady może udzielić mu głosu po wystąpieniach zaproszonych gości, 
jeżeli uzna, że wystąpiły nieznane wcześniej fakty i okoliczności istotne dla omawianej sprawy.

3. Przewodniczący rady w trakcie sesji udziela głosu poza kolejnością dla zgłaszanych wniosków o charakterze 
formalnym, których treścią objęte mogą być w szczególności sprawy:

1) stwierdzenia kworum,

2) zmiany porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji,

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

5) przerwy w obradach, z podaniem czasu jej trwania,

6) ograniczenia czasu wystąpień,

7) trybu głosowania,

8) przeliczenia głosów,

9) wycofania projektu przez wnioskodawcę.

4. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący prowadzący obrady, 
poddaje pod głosowanie.

5. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący rady udziela głosu:

1) prezydentowi miasta, zastępcom prezydenta lub wskazanym przez nich pracownikom urzędu,

2) radcy prawnemu w celu wyjaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie.

6. Osoby nie będące radnymi, a zabierające głos w dyskusji podają swoje imię i nazwisko, stanowisko 
służbowe lub pełnioną funkcję społeczną.

7. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a w przypadku wystąpienia 
w imieniu komisji lub klubu 8 minut. Drugie zabranie głosu w tej samej sprawie nie może przekroczyć 3 minut. 
W uzasadnionych, wagą omawianej sprawy, przypadkach  przewodniczący rady może przedłużyć czas 
wystąpienia. Radnemu może być udzielone prawo głosu po raz trzeci i kolejny w tej samej sprawie, wyłącznie 
w formie krótkiej riposty w stosunku do wypowiedzi innego radnego, dotyczącej go w sposób bezpośredni.

8. Czas wystąpienia radnego w punkcie porządku obrad o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt. 2) i 4) nie może 
przekraczać 5 minut.

§ 39. 1. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia przewodniczący rady przerywa obrady 
i jeżeli nie może zwołać kworum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do 
tego momentu zachowują swoją moc.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, 
odnotowuje się w protokole.

§ 40. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję słowami "Wysoka rado zamykam 
.....  sesję Rady Miejskiej w Przemyślu".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która obejmowała więcej niż jedno posiedzenie.

§ 41. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zamknięciu sesji lub posiedzenia mają 
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 42. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół, w którym musi być odnotowany przebieg obrad oraz 
podejmowane rozstrzygnięcia.

2. Protokół powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsca posiedzenia,

2) nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
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3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) porządek obrad,

6) przebieg obrad oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków,

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymuję się",

8) czas trwania sesji,

9) podpis przewodniczącego rady, lub wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady, w razie nieobecności na 
sesji przewodniczącego rady, oraz osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokołu dołącza się:

1) listę obecności radnych,

2) listę gości zaproszonych,

3) wykaz podjętych przez radę uchwał,

4) inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

4. Protokół wykłada się do wglądu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.11) 

5. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu do najbliższej sesji.

6. O uwzględnieniu poprawek i uzupełnień decyduje przewodniczący rady po uprzednim wysłuchaniu 
protokolanta.

7. Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione może przedłożyć je na sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu 
wniosku decyduje rada na sesji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

8. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi.

9. Zapis przebiegu sesji w formie zapisu cyfrowego przechowuje się w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy 
z Zarządami Osiedli12) przez okres przewidziany dla okresu przechowywania protokołów o którym mowa w ust.2

§ 43. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu 
w głosowaniu jawnym, chyba że ustawy stanowią inaczej.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 44. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na 
urządzeniu do głosowania, każdorazowo "za", "przeciw" i "wstrzymuję się" lub tylko przez podniesienie reki.

2. Za głosy ważnie oddane uznaje się te, które oddano "za" i "przeciw" oraz "wstrzymuję się".

3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy swoich zastępców.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 45. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych pod 
kierownictwem wybranego przez siebie przewodniczącego komisji.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady, przy czym 
każdorazowo rada ustala sposób głosowania.

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je 
odczytując kolejno nazwiska radnych w porządku alfabetycznym.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania. 
Przewodniczący obrad na podstawie protokołu komisji ogłasza powzięcie uchwały.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji rady.

11) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

12) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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§ 46. 1. W przypadku gdy rada postanowi o podjęciu uchwały w trybie głosowania imiennego, przepisy 
§ 45 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący rady odczytuje kolejno nazwiska radnych w porządku alfabetycznym.

3. Radny składa oświadczenie woli w przedmiocie głosowania.

§ 47. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym 
proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do 
intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może 
wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje 
każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod 
głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory. W przypadku nieobecności kandydata na sesji powinien on 
wyrazić swoją zgodę na kandydowanie w formie pisemnej.

§ 48. Podjęcie uchwały następuje z zachowaniem warunków do jej tworzenia określonych w rozdziale VIII 
niniejszego statutu.

§ 49. Uchwały podpisuje przewodniczący rady, a w przypadku jego nieobecności na sesji wiceprzewodniczący 
prowadzący obrady.

§ 50. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami z sesji 
w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.13) 

2. Uchwały przekazywane są prezydentowi miasta do realizacji.

§ 51. 1. Prezydent miasta przedkłada wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. Uchwałę budżetową, uchwałę o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta oraz inne 
uchwały, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, prezydent miasta przedkłada  regionalnej izbie obrachunkowej 
w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 52. Przewodniczący rady i wiceprzewodniczący przyjmują strony przynajmniej raz w miesiącu.

§ 53. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną radą.

2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla 
danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję organizują delegacje zainteresowanych rad.

4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący rad.

§ 54. 1. Wspólna sesja jest prowadzona, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady.

2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej rady.

4. Uchwały oraz protokoły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.

5. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed 
przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi stosuje się odpowiednio przepisy regulaminu rad, które biorą udział 
we wspólnej sesji.

§ 55. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady biorące udział we wspólnej sesji, chyba że rady 
postanowią inaczej.

§ 56. Rada może ustanowić Nagrodę Miasta Przemyśla w następujących dziedzinach:

1) kultura i sztuka,

2) oświata i nauka,

13) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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3) architektura i urbanistyka,

4) dziennikarstwo,

5) sport,

6) promocja miasta.

§ 57. Rada powołuje komisję rewizyjną, przy pomocy której kontroluje działalność prezydenta miasta, 
jednostek organizacyjnych miasta oraz jednostek pomocniczych w zakresie:

1) gospodarki finansowo-ekonomicznej,

2) gospodarowania  mieniem komunalnym,

3) przestrzegania i realizacji postanowień niniejszego statutu i uchwał rady,

4) realizacji bieżących zadań miasta,

5) skarg dotyczących zadań lub działalności prezydenta miasta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

§ 58. 1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne  zadania 
zlecone przez radę w zakresie kontroli.

2. Wykonywanie zadań zleconych przez radę nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji rady.

3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin 
jej przeprowadzenia.

4. Komisja rewizyjna podlega wyłącznie radzie i działa w jej imieniu.

§ 59. Komisja rewizyjna pracuje według planu pracy, który przedstawia radzie do akceptacji na początku 
każdego roku kalendarzowego, jednak nie później niż do końca miesiąca stycznia.

§ 60. 1. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

2. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być radni pełniący funkcje:

1) przewodniczącego rady,

2) wiceprzewodniczących.

§ 61. 1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący komisji rewizyjnej, którego wybiera rada zwykłą 
większością głosów.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej w szczególności:

1) organizuje jej pracę,

2) w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz na kwartał zwołuje posiedzenia komisji rewizyjnej oraz 
przewodniczy jej obradom,

3) raz na kwartał przedkłada radzie sprawozdania z jej działalności.

§ 62. 1. Rozstrzygnięcia komisji rewizyjnej mają formę opinii lub wniosków i przedkładane są radzie.

2. Komisja rewizyjna współpracuje z innymi komisjami.

§ 63. Podstawową formą działania komisji rewizyjnej są kontrole, przeprowadzane w oparciu o następujące 
kryteria:

1) legalności,

2) gospodarności,

3) rzetelności,

4) celowości.

§ 64. 1. W celu przeprowadzenia kontroli komisja rewizyjna wyłania ze swojego grona zespoły kontrolne 
składające się co najmniej z 3 jej członków.

2. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia 
kontroli udzielonego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.
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§ 65. 1. Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna występuje do prezydenta miasta 
z wnioskami pokontrolnymi w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich 
konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości.

2. Wraz z wystąpieniem, o którym mowa w ust. 1 komisja rewizyjna wyznacza termin w jakim prezydent 
miasta jest obowiązany zawiadomić o sposobie wykonania wniosków.

3. W razie ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia sprawę przekazuje się organom ścigania.

§ 66. Skład komisji rewizyjnej określa odrębna uchwała rady.

§ 67. 1. Komisje są wewnętrznymi kolegialnymi organami rady.

2. Rada może tworzyć stałe i doraźne komisje, określając ich rodzaje, szczegółowe zakresy działania oraz 
składy osobowe w odrębnej uchwale.

3. Pracami komisji kieruje wybrany przez radę przewodniczący komisji, który może wyznaczyć swojego 
zastępcę z grona członków komisji.

§ 68. Przewodniczący komisji lub wyznaczona przez niego osoba przedkłada radzie raz w roku sprawozdanie 
z pracy komisji.

§ 69. Do zadań komisji stałych należy:

1) rozpatrywanie, opiniowanie oraz kontrola spraw stanowiących przedmiot prac rady w zakresie kompetencji 
komisji,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przedkładanych przez 
członków komisji.

§ 70. 1. Komisja, do której skierowany został projekt uchwały, przedstawia radzie sprawozdanie o tym 
projekcie.

2. W sprawozdaniu komisja przedstawia wniosek o:

- przyjęcie projektu bez poprawek lub,

- przyjęcie projektu z określonymi poprawkami lub,

- odrzucenie projektu.

3. Wnioski i propozycje poprawek odrzucone przez komisję, po ich zgłoszeniu w formie pisemnej na żądanie 
radnego – wnioskodawcy, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wniosek mniejszości. Wnioski mniejszości są 
traktowane w głosowaniu jak inne poprawki.

§ 71. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, zwane dalej klubem.

2. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowywaniem wspólnych stanowisk, 
poglądów, opinii i decyzji, dotyczących działalności na forum rady i jej komisji.

3. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.

4. Radny może należeć tylko do jednego klubu.

5. Organizację klubu oraz jego władz określa regulamin, uchwalany przez jego członków.

6. Powołanie klubu, jego skład osobowy i władze oraz wszelkie zmiany w tym zakresie władze klubu podają do 
wiadomości rady.

§ 72. 1. Utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami oraz przyjmowanie od nich do rozpatrzenia przez 
właściwe organy miasta postulatów i wniosków jest podstawowym obowiązkiem radnego.

2. Radny obowiązany jest brać czynny udział w posiedzeniach rady i pracach jej organów, do których został 
wybrany lub desygnowany.

§ 73. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście 
obecności.

Id: 01BDDBAE-EBA9-45AA-906F-FAD112083A87. Podpisany Strona 12 z 20



2. Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji powiadomić
z wyprzedzeniem o przyczynie swojej nieobecności - odpowiednio przewodniczącego rady lub przewodniczącego 
komisji.

§ 74. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie 
ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, 
zawierające określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez przewodniczącego rady.

§ 75. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma prawo:

1) wyrażać swoje stanowisko oraz domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających
z postulatów i wniosków mieszkańców,

2) wybierać i być wybieranym do organów rady,

3) podejmować działania oraz składać wnioski i postulaty do organów miasta.

§ 76. Za udział w pracach rady i jej komisjach, radnym przysługują diety na zasadach ustalonych w odrębnej 
uchwale rady oraz zwrot kosztów podróży według odrębnych przepisów.

§ 77. 1. Organem wykonawczym miasta jest prezydent miasta.

2. Prezydent wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, niniejszego statutu oraz uchwał rady.

§ 78. 1. Prezydent miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.

2. Prezydent miasta jest kierownikiem urzędu wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku 
do pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

3. Prezydent miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta w swoim imieniu zastępcy 
prezydenta lub sekretarzowi.

4. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny ustalony przez prezydenta 
miasta w drodze zarządzenia.

§ 79. 1. Prezydent miasta kieruje bieżącymi sprawami miasta i reprezentuje miasto na zewnątrz.

2. Do zadań i kompetencji prezydenta miasta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

3. Prezydent miasta wykonuje również zadania starosty wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym 
i innych ustaw.

§ 80. Prezydent miasta realizuje zadania określone w § 79 poprzez wydawanie zarządzeń, wytycznych oraz 
poleceń służbowych.

§ 81. Zastępcy prezydenta wykonują zadania powierzone przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

§ 82. Sekretarz prowadzi sprawy miasta powierzone przez prezydenta miasta w drodze zarządzenia oraz 
zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu.

§ 83. Skarbnik wykonuje funkcje głównego księgowego budżetu oraz zadania powierzone przez prezydenta 
miasta w drodze zarządzenia.

§ 84. 1. Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych miasta, z wyjątkiem pracowników, których status  
prawny określają odrębne przepisy - są pracownikami samorządowymi.

2. Status prawny pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach samorządowych.

Rozdział V.
Mienie komunalne i gospodarka finansowa miasta

§ 85. 1. Mienie komunalne jest własnością miasta.
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2. Mienie komunalne miasta stanowią w szczególności:

1) grunty i budynki,

2) drogi publiczne,

3) prawa majątkowe.

§ 86. 1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego budżetu miasta.

2. Gospodarka finansowa miasta jest jawna.

Rozdział VI.
Honorowy tytuł i wyróżnienie14) 

§ 87.15) 1. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta, rada nadaje uchwałą Honorowe 
Obywatelstwo Miasta Przemyśla.

2. Osobom zasłużonym dla miasta, prezydent, po uzyskaniu pozytywnej opinii powołanej w tym celu komisji 
doraźnej rady, nadaje honorowe wyróżnienie "Zasłużony dla Miasta Przemyśla".

§ 88.16) 

Szczegółowe zasady nadawania tytułu i wyróżnienia, o których mowa w § 87 określa odrębna uchwała.

§ 89. Honorowi Obywatele Miasta Przemyśla uprawnieni są do:

1) używania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla",

2) uczestniczenia na prawach honorowego gościa w sesjach rady,

3) korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Rozdział VII.
Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywanych przez organy miasta i komisje zadań 

publicznych

§ 90. 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywanych przez organy 
miasta i komisje zadań publicznych, w szczególności:

1) protokołów z sesji rady oraz zapisu z przebiegu sesji o którym mowa w § 42 ust. 9,

2) zbioru uchwał rady i zarządzeń prezydenta miasta,

3) protokołów z posiedzeń komisji,

4) rejestrów interpelacji i wniosków radnych.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu lub zatwierdzeniu.

3. Ograniczenia dostępu do dokumentów mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 91. Dokumenty udostępniane są osobom zainteresowanym w dniach i godzinach pracy urzędu odpowiednio:

1) z zakresu działania rady i komisji w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli,17) 

2) z zakresu działania prezydenta miasta w Kancelarii Prezydenta Miasta,

3) inne dokumenty  - we właściwych jednostkach organizacyjnych urzędu.

§ 92. 1. Osoby zainteresowane mogą zapoznawać się z dokumentami wyłącznie w obecności kierownika 
jednostki organizacyjnej urzędu albo wyznaczonego przez niego pracownika.

14) tytuł rozdziału zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 700) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24.03.2015 r.

15) zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 700) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24.03.2015 r.

16) zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 29/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 700) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 24.03.2015 r.

17) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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2. Zakres oraz termin udzielania informacji osoby zainteresowane uzgadniają ustnie z kierownikiem jednostki 
organizacyjnej urzędu. W przypadku informacji złożonych i obszernych osoba zainteresowana powinna określić jej 
zakres pisemnie.

3. Formy i sposoby udostępniania dokumentów regulują odrębne ustawy.

Rozdział VIII.
Zasady i tryb opracowywania uchwał rady

§ 93. 1. Projekty uchwał, z zastrzeżeniem § 96, powinny zawierać następujące elementy:

1) tytuł, do którego zalicza się oznaczenie rodzaju aktu, jego numer, oznaczenie organu wydającego uchwałę, datę 
uchwały i określenie przedmiotu regulacji   (w sprawie ... ),

2) podstawę prawną, którą stanowią przepisy prawa materialnego (ustawa, przepisy wykonawcze),

3) treść merytoryczną stanowiącą przepisy prawne regulujące sprawy będące przedmiotem  projektu uchwały, 
które powinny być umieszczone w następującej kolejności:

a) przepisy ogólne określające zakres stosunków podlegających regulacji, wspólne zasady dla tych przepisów,  
oznaczenie użytych skrótów lub pojęć,

b) przepisy szczegółowe, stanowiące przepisy prawa materialnego, tryb postępowania i ewentualne przepisy 
(sankcje) karne - gdy te grożą adresatom uchwały za niewykonanie jej przepisów,

c) przepisy przejściowe omawiające oddziaływanie nowych uregulowań na stosunki zaistniałe pod działaniem 
dotychczasowego prawa,

d) wskazanie osób lub jednostek odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

e) przepisy końcowe traktujące o uchyleniu przepisów dotychczasowych, o terminie wejścia w życie uchwały, 
o sposobie podania do publicznej wiadomości.

§ 94. 1. Redakcja przepisów projektu powinna być jasna, zwięzła i wykluczająca dowolność interpretacji. Tekst 
projektu powinien odpowiadać zasadom poprawnej polszczyzny, a użyte określenia językowe i techniczne winny 
być stosowane w powszechnym użyciu.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno odpowiadać następującym warunkom:

1) jasno i wyczerpująco lecz zwięźle i konkretnie przedstawiać faktyczne relacje w dziedzinie, która ma być 
przedmiotem unormowania oraz tłumaczyć potrzebę i cel wydania uchwały, a ponadto cel każdego 
z przepisów, jeżeli nie wynika on z samej treści aktu,

2) omawiać podstawowe założenia projektu, dawać wyraz zamierzeń, omawiać wyniki konsultacji społecznej 
z mieszkańcami i zasięgniętych opinii ekspertów,

3) wykazywać różnicę między dotychczasowym stanem prawnym, a stanem projektowanym,

4) w uzasadnieniu nie należy powtarzać treści przepisów projektowanej uchwały.

§ 95. Przy opracowywaniu projektu uchwały poszczególne grupy przepisów powinny być uporządkowane 
według układu formalnego przy zastosowaniu podziału na:

1) rozdziały, których kolejność oznacza się cyframi rzymskimi (na rozdziały powinny być dzielone tylko niektóre 
uchwały o szczególnym charakterze m.in. statuty), przy zachowaniu ciągłości numeracji w obrębie całej 
uchwały,

2) paragrafy (skrót §), których kolejność oznacza się cyframi arabskimi, przy zachowaniu ciągłości numeracji 
w obrębie całej uchwały,

3) ustępy, których kolejność oznacza się cyframi arabskimi z kropką z prawej strony, przy zachowaniu ciągłości 
numeracji w obrębie danego paragrafu, a przy powoływaniu - skrótem „ust.”,

4) punkty, których kolejność oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony, przy zachowaniu 
ciągłości numeracji w obrębie ustępu, a przy powoływaniu - skrótem „pkt”,

5) litery, których kolejność oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego z nawiasem z prawej strony, przy 
zachowaniu ciągłości numeracji w obrębie punktu, a przy powoływaniu  - skrótem „lit.”.
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§ 96. Projekty uchwał będących aktami prawa miejscowego powinny ponadto odpowiadać zasadom techniki 
prawodawczej ustalonym w odrębnych przepisach.

§ 97. 1. Projekt uchwały, której inicjatorem jest prezydent miasta przygotowuje, w ramach określonych przez 
prezydenta miasta kompetencji, kierownik jednostki organizacyjnej urzędu, którego działalności dotyczy treść 
danego aktu, opatrując projekt swoim podpisem i imienną pieczęcią.

2. Projekt uchwały wymaga opinii:

1) radcy prawnego,

2) prezydenta lub zastępcy prezydenta nadzorującego sprawy będące przedmiotem projektu uchwały,

3) skarbnika, jeżeli projekt uchwały wiąże się z budżetem miasta i powodować będzie skutki finansowe,

4) kierowników innych jednostek organizacyjnych urzędu, jeżeli projekt uchwały zawiera w stosunku do nich 
zadania, polecenia czy zobowiązania.

3. Projekt uchwały, po uzyskaniu wymaganych opinii i podpisaniu przez prezydenta miasta lub upoważnionego 
zastępcę prezydenta, przekazywany jest do rady za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy 
z Zarządami Osiedli.18) 

§ 98. 1. Projekt uchwały, której inicjatorem są podmioty określone w § 20 ust. 2 – 5, składany jest w Kancelarii 
Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli,19) która przekazuje go Prezydentowi Miasta celem wydania 
opinii o których mowa w § 97 ust. 2.

2. Prezydent Miasta oraz radca prawny przekazuje opinie w sprawie projektu uchwały, o których mowa 
w § 97 ust. 2, do Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli20) w terminie 7 dni od dnia jego 
złożenia.

3. Nie wymaga opinii o której mowa w § 97 ust. 2 pkt. 2 projekt uchwały, dotyczący:

1) zagadnień o których mowa w § 17 ust. 3, § 24 ust. 2, § 66 i 67 ust. 2 i 3,

2) udzielenia absolutorium,

3) wynagrodzenia prezydenta miasta,

4) ogłoszenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.

§ 99. 1. Przewodniczący rady kieruje projekty uchwał do komisji. Komisje są zobowiązane do ich 
zaopiniowania w terminie 14 dni od daty złożenia projektu w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami 
Osiedli.21) 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek prezydenta miasta, przewodniczący rady może 
przyjąć uproszczony tryb uchwałodawczy. W takim przypadku komisje są zobowiązane do zaopiniowania projektu 
w terminie 7 dni od daty ich złożenia w Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.22) 

3. Przewodniczący rady decyduje o kolejności i terminie wprowadzenia projektów pod obrady rady. Projekt 
uchwały musi być poddany pod obrady rady nie później niż 3 miesiące od jego złożenia.

Rozdział IX.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców miasta

§ 100. 1. Grupa mieszkańców miasta o której mowa w § 20 pkt 6 może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą 
po złożeniu wymaganej liczby podpisów pod projektem uchwały.

2. Projekt uchwały może dotyczyć tylko spraw należących do kompetencji rady.

18) zmieniony przez § 1 pkt 1 i 5 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

19) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

20) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

21) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.

22) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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3. Projekt uchwały powinien odpowiadać  wymogom zawartym w § 93 –  96.

4. Mieszkańcy udzielają projektowi uchwały poparcia poprzez złożenie w wykazie własnoręcznego podpisu 
obok swojego imienia i nazwiska oraz po wypełnieniu danych, które zawiera ten wykaz: adresu zamieszkania 
i numeru ewidencyjnego PESEL. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały, której 
mieszkaniec udziela poparcia.

5. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, a także organizację zbierania podpisów 
mieszkańców popierających projekt wykonują inicjatorzy wniosku, którymi są trzy pierwsze osoby z wykazu 
o którym mowa w ust. 4.

6. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

7. Wzór wykazu osób udzielających poparcia projektowi uchwały, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 
stanowi załącznik Nr 3 do statutu.

§ 101. 1. Inicjatorzy wniosku, przedkładają projekt uchwały wraz z załączonym wykazem podpisów 
prezydentowi miasta.

2. Załączony wykaz podlega badaniu pod kątem prawidłowości złożenia wymaganej ilości podpisów 
mieszkańców oraz danych zawartych w wykazie.

3. W przypadku gdy wykaz zawiera braki, jest zwracany inicjatorowi wniosku, celem uzupełnienia w terminie 
7 dni.

4. Nieusunięcie braków powoduje odmowę przyjęcia projektu uchwały.

5. Jeśli wykaz odpowiada wymogom przewidzianym w § 100 ust. 1 i 4, bądź został uzupełniony w trybie 
o którym mowa w ust. 3, projektowi uchwały nadaje się bieg określony w § 97 ust. 2 a po uzyskaniu wymaganych 
opinii przekazywany do Kancelarii Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli.23) 

6. W trakcie prac nad projektem uchwały na komisjach rady, mieszkańców reprezentują inicjatorzy wniosku.

7. Przepisy § 99 stosuje się odpowiednio.

Rozdział X.
Przepisy końcowe

§ 102. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej 
kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach wydanych 
na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

1) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,

2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3) rezolucje – zawierające formalnie nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego 
postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania.

3. Do deklaracji, oświadczeń i rezolucji nie ma zastosowania tryb opracowywania uchwał, określony 
w rozdziale VIII.

§ 103. 1. Uchwały rady będące aktami prawa miejscowego ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego.

2. Uchwały rady nie będące aktami prawa miejscowego ogłasza się poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń urzędu, jeżeli rada tak postanowi.

23) zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 122/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82, poz. 1398) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 17.06.2011 r.
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Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Przemyśla

Mapa poglądowa miasta Przemyśla
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Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Przemyśla

Wizerunek herbu miasta Przemyśla

HERB MIASTA PRZEMYŚLA

Uchwała Nr 54/91 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 7 czerwca 1991 r.

w sprawie herbu miasta Przemyśla
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Załącznik Nr 3 do Statutu Miasta Przemyśla

Wykaz osób, którzy udzielają poparcia projektowi uchwały

w sprawie .................................................................................................

(tytuł projektu uchwały)

Lp.  Imię i nazwisko
 Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica,
nr domu, nr lokalu)

 Nr ewidencyjny 
PESEL  Podpis

 1  2  3  4  5
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