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Poz. 2080
UCHWAŁA NR V/47/19
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 28 lutego 2019 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 r. 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 Załączniku nr 6 do Statutu Gminy Miasta Bochnia przyjętego uchwałą Nr XXXIV/337/09 Rady
Miejskiej w Bochni z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: statutu Gminy Miasta Bochni (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z 2013 r., poz. 3703 z późn. zm.)
§ 22. otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1 W trakcie obrad przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności:
1) wnioskodawcy w celu zwięzłego uzasadnienia projektu uchwały,
2) przedstawicielom komisji Rady, opiniujących projekt uchwały, a także Burmistrzowi Miasta lub jego
Zastępcom, gdy wnioskodawcą nie jest Burmistrz Miasta,
3) przedstawicielom klubów radnych,
4) radnym zgłaszającym się do dyskusji,
5) przewodniczącym Zarządów Osiedli opiniujących projekty uchwał, jeżeli uchwały te dotyczą Osiedli,
6) innym osobom, w przypadku, gdy ich informacje mogą być istotne dla wyniku obrad.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością:
1) Burmistrzowi Miasta, Zastępcom Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikom komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta lub osobom przez nich wskazanym w celu udzielenia wyjaśnień lub
odpowiedzi na pytania,
2) zaproszonym gościom,
3) dla zgłoszenia wypowiedzi „w sprawie” (§ 24) lub wniosku formalnego (§ 26),
4) w innych uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie spotka się to ze sprzeciwem któregoś z radnych –
w razie sprzeciwu wymagane jest formalne głosowanie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Kosturkiewicz

