DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 9 lipca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Gogołowicz

Poz. 6951

Data: 2018-07-09 12:59:52

UCHWAŁA NR 329/XLVIII/2018
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Podkowa Leśna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 Rady
Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje, ze swego składu, obligatoryjnie: komisję rewizyjną oraz komisję skarg, wniosków
i petycji”;
2) § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady i tryb działania powyższych komisji określa statut w załącznikach Nr 4 i 4a”;
3) w załączniku Nr 3 „Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna” wprowadza się
następujące zmiany:
a) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O terminie i miejscu zwoływanej sesji zawiadamia się radnych w formie elektronicznej, najpóźniej na
7 dni przed terminem sesji, przekazując zawiadomienie z porządkiem obrad oraz projektami uchwał
w formie elektronicznej. Uznaje się, że materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem,
w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać
się z ich treścią. Na wniosek radnego powyższe materiały są przekazywane radnemu w postaci
papierowej.”;
b) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Obrady rady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane.”;
c) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
chyba, że ustawa stanowi inaczej.”;
d) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania umożliwiającego
sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowania radnych przy równoczesnym podniesieniu ręki.
Radni logują się do systemu po podpisaniu listy obecności.”;
e) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
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„4. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, głosowanie za pomocą elektronicznego systemu
głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie jawne imienne. Wskazany przez
przewodniczącego sekretarz obrad wyczytuje kolejno nazwiska radnych i odnotowuje w protokole, czy
radny oddał głos: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”;
f) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania;
g) w § 10 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„ 6. Sposób i wyniki głosowania odnotowane są w protokole z sesji.”;
h) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Po stwierdzeniu quorum na sesji przewodniczący przedstawia porządek obrad.”;
i) w § 15:
- w ust. 3 wykreśla się słowo „projekcie”,
- skreśla się ust. 5;
j) uchyla się § 16;
k) § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Protokół obrad z sesji rady to zwięzłe odzwierciedlenie przebiegu obrad, zawierający w szczególności:
a) numer, datę i miejsce sesji, godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad, numery podjętych uchwał, a także
imię i nazwisko przewodniczącego sesji oraz protokolanta,
b) stwierdzenie quorum,
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności,
d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) porządek sesji,
f) zwięzły przebieg obrad,
g) przebieg głosowania nad poszczególnymi uchwałami z podaniem wyników głosowania, w tym imienne
wykazy głosowań radnych,
h) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.”;
l) uchyla się § 24;
m) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: radni,
burmistrz, komisje rady, kluby radnych, grupa co najmniej 100 mieszkańców Miasta, w trybie
„inicjatywy obywatelskiej”;
n) uchyla się § 26;
o) w § 37:
- ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radny nie może być członkiem więcej niż trzech komisji stałych oraz nie więcej niż dwóch komisji
doraźnych powołanych uchwałą Rady Miasta.",
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Członkami komisji rewizyjnej lub komisji skarg, wniosków i petycji nie mogą być: przewodniczący
i wiceprzewodniczący rady”;
p) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligatoryjnymi komisjami rady są komisja rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji”;
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r) uchyla się § 46 – 49;
s) § 50 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.
4. Klub rozpoczyna swoją działalność z chwilą złożenia przewodniczącemu rady pisemnego zawiadomienia
o jego utworzeniu.
5. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
a) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
b) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,
c) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada,
d) określenie celu działalności klubu.
6. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Miasta.
7. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami.
8. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących
przedmiotem obrad rady. Wyrażenie stanowiska następuje w formie pisemnej lub w formie ustnej, na
sesji, przez upoważnionego przedstawiciela klubu.
9. Każdorazową zmianę w składzie osobowym lub władzach klubu oraz informację o rozwiązaniu klubu
należy niezwłocznie zgłosić przewodniczącemu rady.
10. Klub niespełniający ustawowego wymogu liczby radnych ulega rozwiązaniu.”;
t) uchyla się Rozdział VI;
4) dodaje się Załącznik Nr 4a w brzmieniu:
„ ZAŁĄCZNIK Nr 4a
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA
§ 1. Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do rozpatrywania skarg na działania wójta i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do rady.
§ 2. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji.
2. Pismo wskazujące przedstawiciela klubu, przewodniczący klubu przedkłada przewodniczącemu rady.
3. Komisja jest powoływana przez radę w liczbie co najmniej 3 członków, ale nie mniej niż liczba klubów
radnych.
§ 3. W przypadku, gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest rada,
przewodniczący rady kieruje ją do komisji skarg, wniosków i petycji, w przypadku odmiennym rada
przekazuje ją do rozpatrzenia przez właściwy organ.
§ 4. 1. Komisja rozpatruje wpływające do rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie
rozpatrzenia wniosku i przekazuje je przewodniczącemu rady.
2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu
i rzetelności oraz wnikliwości.
3. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności - wyznaczony przez niego
jeden z członków komisji.
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4. W celu wykonania swoich obowiązków komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub
kierownika jednostki organizacyjnej, o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi,
wniosku i petycji.
5. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie
podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
6. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią
podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
7. Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności
skargi i wniosku lub propozycję stanowiska rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji,
wraz z uzasadnieniem.
8. Komisja proceduje w sposób umożlwiający radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg,
wniosków i petycji.
9. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu komisji.
10. Posiedzenia komisji są protokołowane.
11. Przewodniczący komisji odpowiada za prowadzenie i ochronę dokumentacji komisji.”;
5) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie:
„Jednostkami organizacyjnymi Miasta Podkowa Leśna są:
a) Miejskie Przedszkole,
b) Szkoła Podstawowa,
c) Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,
d) Miejska Biblioteka Publiczna,
e) Ośrodek Pomocy Społecznej,
f) Centrum Usług Wspólnych.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna następującej po
kadencji, w której niniejsza uchwała weszła w życie, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. a, lit. c, lit. h, lit. i oraz pkt 5,
które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna
Emilia Drzewicka

