Sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna oraz posiedzenia Komisji Statutowej,
które odbyło się dnia 4 czerwca 2014 roku
Dnia 4 czerwca br. posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej poprzedziło
spotkanie Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Cieszyna. Zespół stwierdził, iż z dwóch pism z uwagami do w/w dokumentu, które wpłynęły
do Biura Rady Miejskiej w ramach przeprowadzonych konsultacji, jedno nie spełnia
wymogów formalnych, gdyż złożyła je osoba fizyczna. Zgodnie bowiem z zapisem § 1 ust. 2
uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie
ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, prawo
do udziału w konsultacjach mają rady działalności pożytku publicznego, organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Zespół podjął jednakże decyzję o zapoznaniu Komisji Statutowej z dwoma uwagami
zawartymi w piśmie mieszkańca Cieszyna. Propozycja wnioskodawcy wyodrębnienia ze
Statutu Miasta Cieszyna zasad funkcjonowania Rady Miejskiej i utworzenie nowego
załącznika, jakim miałby być Regulamin Rady Miejskiej, nie została przez Komisję Statutową
uwzględniona. Do drugiej uwagi wnioskodawcy, Komisja również nie przychyliła się,
uznając, iż regulacje dotyczące cmentarzy komunalnych, nie są obowiązkową materią
statutową.
Komisja Statutowa rozpatrzyła dziewięć uwag zgłoszonych do projektu Statutu Miasta
Cieszyna przez Transgraniczne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Cieszynie, z których dwie
Komisja uwzględniła. Komisja przychyliła się do wniosku o ustalenie zasad i trybu
rozpatrywania skarg kierowanych do Rady Miejskiej, kiedy to rada jest organem właściwym
do ich rozpatrywania. Komisja przyjęła również propozycję doprowadzenia formy statutu
i pisowni do zgodności z zasadami techniki prawodawczej (wykreślić podział rozdziału III. na
części „A” i „B” ; w §10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej tirety zamienić na cyfry; punkty
kończyć średnikiem, a ostatni kropką). Pozostałych siedmiu uwag Komisja nie uwzględniła,
uzasadniając wnioskodawcom powód swojej decyzji.
Ponadto Komisja przyjęła wniosek zgłoszony przez członka Komisji Statutowej, aby
w § 34 ust. 2, mówiącym komu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, wykreślić punkt
2/ „Przewodniczącemu Rady”.
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