UCHWAŁA NR XX/338/12
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Olsztyna
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz.1806;
Dz. U z 2003r., Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; Dz. U.
z 2005 Nr 172, poz.1441 oraz Dz. U. z 2006 Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337 oraz Dz. U.z 2007r. Nr 48, poz.327
i Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr
52, poz. 420; Nr 157 poz.1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz.675; Dz. U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz.777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta
Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Olsztyna, Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek z o.o. ze
100% udziałem gminy, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji
kultury, jednostek organizacyjnych administracji rządowej zespolonej na szczeblu powiatu z samorządem miasta,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. Nr 64, poz.1057; Nr 115, poz. 1963) otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W załączniku Nr 6 do Statutu Miasta Olsztyna, Wykaz osiedli, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyna (Dz. Urz.
Woj. Warm.Maz. Nr 64, poz.1057; Nr 115, poz. 1963), wprowadza się następujące zmiany:
1)W osiedlu Generałów w wykazie ulic dodaje się ulicę Perłową
2)W osiedlu Jaroty w wykazie ulic wyrazy Bolesława Łaszki zastępuje się wyrazami Bolesława Laszki
3)W osiedlu Jaroty w wykazie ulic dodaje się ulicę Biskupa Tadeusza Płoskiego oraz ulicę Smerfów.
4)W osiedli Nad Jeziorem Długim w wykazie ulic w pozycji dotyczącej ulicy Bałtyckiej wyrazy do Nr 8 strona
parzysta zastępuje się wyrazami do Nr 10 strona parzysta.
§ 3. W Regulaminie Rady Miasta stanowiącym załącznik nr 7 do Statutu Miasta Olsztyna, stanowiącego
załącznik do Uchwały NR VIII/65/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta Olsztyna (Dz. Urz. Woj. Warm.Maz. Nr 64, poz.1057; Nr 115, poz. 1963), wprowadza się następujące
zmiany:
1)§ 21 otrzymuje brzmienie: 1. „Radni stwierdzają swą obecność na sesji złożeniem podpisu na liście obecności
oraz za pomocą karty logują się w elektronicznym systemie liczenia głosów.” 2. „ Po otwarciu sesji
Przewodniczący, na podstawie faktu zalogowania się radnego w elektronicznym systemie liczenia głosów lub
w przypadku awarii systemu listy obecności stwierdza, czy Rada jest zdolna do podejmowania uchwał
(quorum).” 3. „Opuszczenie sesji w trakcie jej trwania radni zobowiązani są zgłosić prowadzącemu obrady
zwracając jednocześnie kartę do logowania w systemie. Fakt opuszczenia posiedzenia odnotowywany jest
w protokole.”
2)W § 24 skreśla się ust. 2.
3)§ 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Następnie Przewodniczący wyznacza spośród radnych dwóch sekretarzy
obrad”.
4)§ 37 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący obrad zwraca uwagę mówcy, jeżeli jego wypowiedź odbiega
od przedmiotu obrad. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos
poprzez wyłączenie mikrofonu. Fakt ten odnotowuje się w protokole.”
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5)§ 37 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Czas jednej wypowiedzi nie powinien przekraczać 5 minut, natomiast „ad
vocem” nie powinien przekraczać 2 minut. Jeżeli mówca przekracza ustalony czas wystąpienia,
przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący obrad
odbiera mówcy głos poprzez wyłączenie mikrofonu. Fakt ten odnotowuje się w protokole.”
6)§ 61 ust.2 otrzymuje brzmienie: „W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz
równoczesne naciśnięcie przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyduje wynik
ustalony przez elektroniczne urządzenie do liczenia głosów.”
7)§ 61 ust.3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy
elektronicznego urządzenia do liczenia głosów głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki, a głosy
liczone są przez sekretarzy obrad. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję
się”.
8)W § 61 dodaje się ust.4 w brzmieniu: „W protokole odnotowuje się liczbę radnych, którzy nie brali udziału
w głosowaniu”.
9)§ 67 otrzymuje następujące brzmienie: 1. „Głosowanie jawne imienne przeprowadza się, jeżeli po dwukrotnym
przeliczeniu głosów istnieją wątpliwości, co do wyników głosowania lub z woli Rady po przegłosowaniu
wniosku formalnego o przeprowadzenie takiego rodzaju głosowania. Rada przeprowadza głosowanie jawne
imienne na wniosek co najmniej 1/3 ustawowego składu Rady, tj. 9 radnych. 2. „Przewodniczący obrad ogłasza
wyniki głosowania odczytując kto z radnych oddał głos „za”, „przeciw” oraz kto „wstrzymał się”. 3. „W
przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego urządzenia do liczenia
głosów głosowanie jawne imienne odbywa się w następujący sposób: sekretarze obrad wyczytują kolejno
nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”)”. 4. „Na oddzielnej
liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 5.
„Sekretarze obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytują zbiorczy wynik głosowania”. 6.
„Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami głosowania
jawnego imiennego”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
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