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UCHWAŁA NR XLVIII/447/18
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Bochnia
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22 oraz art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.)Rada Miasta Bochnia
u c h w a l a,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/337/09 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: statutu
Gminy Miasta Bochni (t.j. Dz.Urz.Woj.Małop. z 2013 r., poz. 3703 z późn.zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku do uchwały zatyt. „Statut Gminy Miasta Bochnia”:
a) w §14
- w ust.2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo
z obrad sesji Rady Miasta oraz utrwalanie przy pomocy rejestratorów obrazu
i dźwięku tych obrad. Nagrania są umieszczane w BIP i na stronie internetowej
Miasta, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku
Urzędu Miasta.”,
- w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Udostępnianie materiałów z posiedzeń organów Miasta może nastąpić, podobnie
jak udostępnienie każdej informacji publicznej, również drogą mailową, za wyjątkiem
materiałów udostępnionych w BIP”.
b) w §15 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada jest wybierana na 5-letnią kadencję przez mieszkańców Miasta w wyborach powszechnych
i liczy w pełnym składzie 21 radnych.”,
c) w §17 po pkt 4) dodaje się pkt 4a) w brzmieniu:
„4a) rozpatrywanie raportu o stanie Miasta przedstawionego przez Burmistrza a także podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania Burmistrzowi z tego tytułu,”,
d) w §23 w ust.2 w pkt 5) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6) i 7) w brzmieniu:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 6005

„6) przedstawienie Radzie raportu o stanie Miasta,
7) opracowywanie programów rozwoju Miasta, zgodnie z odrębnymi przepisami.”,
e) w §27:
- ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tryb i sposób przeprowadzania referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu
nieudzielenia absolutorium regulują odrębne przepisy”,
- skreśla się:
--ust.4,
--ust.5,
--ust.6.
f) §28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Burmistrz w terminie określonym w ustawie przedstawia Radzie raport o stanie Miasta.
2. Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
3. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne
zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
4. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu.”,
g) w §30:
- ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny może kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza na zasadach określonych
w ustawie.”,
- skreśla się ust.2 a dotychczasowe ust.3 do ust.6 otrzymują numeracje odpowiednio ust.2 do ust.5,
h) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. 1 Radni mogą zrzeszać się w kluby radnych w co najmniej 3 osobowych składach. Wykaz
istniejących klubów prowadzi Przewodniczący Rady.
2. Organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy klubu i jego organów ustalają zrzeszeni w nim radni.
Kluby mogą ustalać swoje regulaminy.
3. Radny może należeć wyłącznie do jednego klubu radnych.
4. Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia Przewodniczącemu Rady pisemnego
zawiadomienia o jego utworzeniu. Zawiadomienie winno zawierać nazwę klubu, wykaz zrzeszonych
w nim radnych oraz wskazywać osobę do reprezentacji klubu. Każdorazową zmianę w składzie
osobowym lub władzach klubu należy zgłaszać Przewodniczącemu Rady.
5. Kluby radnych mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą oraz opiniować projekty uchwał.
6. Klub niespełniający ustawowego wymogu liczby radnych ulega rozwiązaniu.”,
i) w §36 w ust.2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) przyjmowanie skarg na działalność Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych oraz
przekazywanie ich do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”,
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j) §37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje zadania określone w §36 w czasie nieobecności lub
niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady oraz na jego zlecenie.”,
k) w §39 ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komisje działają w składach osobowych nie większych niż 5 osób wybranych przez Radę,
z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w skład których wchodzą
przedstawiciele każdego klubu radnych w liczbie nie większej niż 7 i nie mniejszej niż 5.”,
l) §40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Komisję Rewizyjną,
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
4) Komisję Prawa i Spraw Obywatelskich,
5) Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
6) Komisję Kultury,
7) Komisję Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
8) Komisję Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki.”,ł) §42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Rada rozpatruje skargi na Burmistrza i miejskie jednostki organizacyjne oraz załatwia wnioski
i petycje.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej
ustala Rada.
4. Zasady ustalania składu osobowego, o którym mowa w ust. 3 stosuje się również do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracują według zasad określonych
w załączniku nr 7 do niniejszego Statutu – Zakres Działania i Tryb Pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
6. W szczególności Komisja Rewizyjna:
1) opiniuje wykonanie budżetu Miasta,
2) występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
3) wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez Radę.”,
m) w §50 po ust.3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
„4. Szczególnym rodzajem konsultacji społecznych jest budżet obywatelski, którego zasady określa
odrębna uchwała Rady.”,
n) §51 otrzymuje brzmienie:
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„OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA §51
Mieszkańcom
przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na zasadach określonych w ustawie
i odrębnej uchwale Rady.”.
2) w Załączniku nr 6 do Statutu Gminy Miasta Bochnia zatyt. „Regulamin Rady Miasta Bochnia”
wprowadza się następujące zmiany:
a) w §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Obrady sesji są jawne, a jej przebieg utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk
i obraz. Zapis ten stanowi załącznik do protokołu z sesji.”,
b) w §18 w ust.2 w lit.c) przecinek zastępuje się kropką i skreśla się lit.d),
c) w §24 po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Ograniczenia o których mowa w ust.3 i 4 nie dotyczą debaty nad raportem o stanie Miasta.
W debacie tej mogą brać udział również mieszkańcy Miasta niebędący radnymi.”,
d) w §33 w ust.1 w pkt 5) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„6) mieszkańcom Miasta w liczbie i na zasadach określonych w ustawie i odrębnej uchwale Rady
dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.”,
e) w §44 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przez zwykłą większość głosów rozumie się liczbę głosów ważnie oddanych większą „za” niż
„przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę.”,
f) §45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdy ze względów technicznych nie jest
możliwe przeprowadzenie głosowania w wyżej określony sposób przeprowadza się głosowanie imienne
w trybie określonym w ust. 2
2. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wywoływanie w kolejności alfabetycznej przez
przewodniczącego obrad nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole czy radny oddał głos „za”,
„przeciw” czy też „wstrzymał się od głosu”. Wyniki głosowania imiennego ogłasza przewodniczący
obrad.
3. W głosowaniu jawnym za głosy ważne uznaje się te, które oddane zostały „za”, „przeciw” oraz
„wstrzymujące się”.
4. W głosowaniu tajnym radni głosują przy pomocy kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią
podłużną o następującej treści: „Rada Miasta Bochnia”.
5. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób każdorazowo ustalony
przez Radę.”,
g) §51 otrzymuje brzmienie:
„§ 51. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się odrębny protokół, który stanowi urzędowe potwierdzenie
przebiegu obrad. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał oraz inne materiały związane
z przedmiotem obrad, listy obecności na sesji oraz zapis, o którym mowa w §12 ust.1 niniejszego
regulaminu. Projekt protokołu udostępniany jest radnym na 7 dni przed kolejną sesją. Zapis ten
nie dotyczy sesji nadzwyczajnych i uroczystych.
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2. Radni mają prawo zgłaszać uwagi i poprawki do protokołu. Radny, który wnosi uwagi do
protokołu wskazuje kwestionowaną przez niego treść oraz pisemną propozycję zmiany. O uwzględnieniu
bądź nie proponowanej treści zmiany decyduje Przewodniczący Rady po zapoznaniu się z treścią
nagrania z obrad sesji. W przypadku braku uwag bądź po ich nieuwzględnieniu/lub po ich uwzględnieniu
protokół uznaje się za przyjęty o czym Przewodniczący informuje Radę na kolejnej sesji.”,
h) w §52 skreśla się ust.3,
i) w §55 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokoły z sesji podlegają udostępnieniu w BIP.”,
j) w §60 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Skład liczebny komisji określony został w §39 ust. 4 Statutu.”.
3) Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Miasta Bochnia zatyt. „Zakres działania i tryb pracy Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i stosuje się ją do kadencji organów następujących po kadencji, w czasie której
niniejsza uchwała weszła w życie.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/447/18
Rady Miasta Bochnia
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Załącznik nr 7
do Statutu Gminy Miasta Bochnia
ZAKRES DZIAŁANIA I TRYB PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
ORAZ KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
I. ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI
§ 1. 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działania Burmistrza Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
po powiadomieniu Burmistrza Miasta,
2) opiniowanie wykonania budżetu Miasta,
3) występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta. Wniosek w tej sprawie podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową,
4) opiniowanie wniosków o odwołanie Burmistrza Miasta zgodnie ze Statutem Miasta Bochni,
5) kontrola wykonania uchwał Rady Miasta,
6) wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę Miasta.
2. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działalność
Burmistrza Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto Komisja rozpatruje wnioski i petycje
wnoszone przez obywateli. Skargi, wnioski i petycje składane do Rady są rejestrowane w zbiorach
prowadzonych przez pracowników Biura Rady.
§ 2. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, wnioski z przeprowadzonych badań, ocen
i kontroli lub projekty uchwał w przypadku wstępnego rozpatrzenia skarg.
§ 3. Wnioski i oceny wraz z zaleceniami Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta, Radzie Miasta oraz
podmiotowi wnioskującemu kontrolę, a projekty uchwał dotyczące skarg Radzie Miasta.
II. TRYB PRACY KOMISJI
§ 4. 1. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie ramowego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Miasta.
2. Plan pracy Komisji powinien obejmować okres co najmniej jednego kwartału.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pracuje w sytuacji konieczności realizacji zadań określonych w §1
ust.2.
§ 5. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy im:
a) Przewodniczący Komisji,
b) Zastępca przewodniczącego Komisji podczas nieobecności przewodniczącego przekraczającej 2 tygodnie,
c) Przewodniczący
Rady
Miasta
lub
wyznaczony
przez
niego
członek
Komisji
w przypadkach nieobecności zarówno Przewodniczącego Komisji jak i jego Zastępcy przez okres
przekraczający 2 tygodnie.
§ 6. 1. Posiedzenia komisji są jawne.
2. Ograniczenie jawności posiedzenia komisji może wynikać wyłącznie z ustaw.
§ 7. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji, jeżeli zachodzą okoliczności
mogące wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności.
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§ 8. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały oraz formułuje wnioski i opinie na posiedzeniach,
przegłosowując je zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy
składu Komisji.
§ 9. Podjęte uchwały, przegłosowane wnioski i opinie podpisuje w imieniu Komisji jej przewodniczący.
§ 10. Członek Komisji nie zgadzający się z decyzją Komisji może swoje stanowisko zgłosić do protokołu
posiedzenia Komisji, na którym została podjęta decyzja.
III. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI
§ 11. Komisja Rewizyjna wykonuje czynności kontrolne w wyznaczonych zespołach kontrolnych liczących
co najmniej 3 członków Komisji.
§ 12. 1. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych do uprawnień członków Komisji należy
w szczególności:
1) wstęp do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wgląd do dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce, a związanych z tematem kontroli,
3) prawo zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) żądanie złożenia wyjaśnień i informacji od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów,
5) zawiadomienie organów ścigania o przestępstwie lub wykroczeniu.
2. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych do obowiązków członków Komisji należy
w szczególności:
1) ustalanie stanu faktycznego na podstawie dowodów,
2) sporządzanie dokumentacji z przebiegu kontroli,
3) działanie w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy jednostki kontrolowanej.
§ 13. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków, petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kieruje się
zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności i wnikliwości.
§ 14. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
podczas pracy Komisji, a także wniosków i opinii Komisji do czasu ustalenia stanowiska Komisji oraz
przedstawienia go wszystkim podmiotom wyszczególnionym w § 3.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

