Uchwała Nr XIX/209/12
Rady Miasta Otwocka
z 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 53 Statutu Miasta Otwocka – Rada Miasta
Otwocka uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Miasta Otwocka stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/74/03 Rady
Miasta Otwocka z 1 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Otwocka,
zmienionym uchwałą Nr XLVI/369/06 Rady Miasta Otwocka z 23 maja 2006 r. oraz uchwałą
Nr XLII/286/09 Rady Miasta Otwocka z 29 grudnia 2009 r., wprowadza się następujące
zmiany w § 14:
1. Skreśla się punkt 3.
2. Punkt 4 zmienia numer na 3.
3. Dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
W głosowaniu jawnym radni oddają głos poprzez podniesienie ręki.
W sprawie zawartej w porządku obrad sesji, na wniosek choćby jednej radnej lub radnego
zgłoszony w trakcie obrad, przed głosowaniem, prowadzący zobowiązany jest
przeprowadzić głosowanie jawne imienne. Głosowanie imienne odbywa się przez
wywołanie nazwisk kolejnych radnych, którzy odpowiadają „za”, „przeciw” lub
„wstrzymuję się”. Odpowiedzi zamieszcza się w protokole sesji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Uzasadnienie
Obowiązujące obecnie przepisy Statutu nakazują przeprowadzanie głosowania imiennego w
sprawie każdego projektu uchwały zawartego w porządku obrad. Praktyka wskazuje, że jest
to obowiązek uciążliwy. W większości przypadków nie ma uzasadnienia dla tej formy
głosowania. Proponowana zmiana zapewni bardziej sprawne przeprowadzanie sesji.
Jednocześnie, dla wybranych przez choćby jedną osobę spraw pozostanie obowiązek
stosowania formy głosowania imiennego, gwarantującego wyższy stopień przejrzystości
podejmowanych decyzji przez Radę Miasta. Celem zmiany przepisów jest wprowadzenie
obowiązku głosowania imiennego nie we wszystkich sprawach, lecz niejako na żądanie,
jednocześnie automatycznie po złożeniu wniosku, tak aby nie było to ograniczane wolą
większości.
Forma imienna będzie mogła być stosowana nie tylko w głosowaniach nad projektami
uchwał, lecz we wszystkich, gdyż zdarza się, że poważne skutki bywają następstwem
drobnych procedur.

