
UZASADNIENIE 
 

  do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  

Statutu Miasta Podkowa Leśna 

 

W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).  

Art. 15 tej ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe 

stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza 

ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu 

terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego, 

niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać 

przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że wejdą one  

w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej 

kadencji.  

Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej 

statut. Przedłożony projekt uchwały zawiera minimalny zakres zmian w Statucie Miasta 

Podkowa Leśna niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej kadencji w związku z wejściem w 

życie ustawy nowelizującej. Są to zapisy dotyczące głosowania imiennego i określenia jego 

procedury, interpelacji i zapytań radnych, klubów radnych oraz obligatoryjnej komisji  skarg, 

wniosków i petycji.  

Przy okazji wprowadzenia do Statutu Miasta zmian narzuconych ustawą nowelizującą,  

w Statucie należy wprowadzić także zmiany porządkujące jego zapisy, których wprowadzenia 

nie należy odwlekać. Są to m.in.: 

- uaktualnienie nazw jednostek organizacyjnych miasta - przekształcenie Zespołu Szkół  

w Szkołę Podstawową oraz Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  

w Centrum Usług Wspólnych (stosowne uchwały stwierdzające przekształcenie jednostek  

i zmiany ich nazw już zostały przez Radę Miasta podjęte), 

- umożliwienie przekazywania radnym zawiadomień o zwołaniu sesji i projektów uchwał 

jedynie drogą elektroniczną (będzie to generowało oszczędności z tytułu ograniczenia druku  

i kserowania materiałów dla radnych, czego głównym założeniem było wdrożenie systemu 

elektronicznej obsługi Rady Miasta oraz zakup i przekazanie radnym tabletów), 

- uporządkowanie zapisów dotyczących „porządku obrad”, jako dzieła autorskiego 

przewodniczącego rady gminy i zasad jego głosowania (określony w Statucie Miasta „projekt 

porządku obrad” jest w rzeczywistości „porządkiem obrad” dołączanym do zawiadomienia  

o zwołaniu sesji, nie ma więc podstaw do jego głosowania przez radę gminy - głosowane są 

jedynie poszczególne zmiany porządku obrad, co wynika z art. 20 ust.1 i ust. 1a ustawy  

o samorządzie gminnym).  

Ze względu na konieczność wprowadzenia jednej części zmian w Statucie Miasta  

z niezwłocznym terminem obowiązywania (zmiany porządkowe), a drugiej części zmian 

zgodnie z ustawą nowelizującą, ostatni paragraf projektu uchwały powinien różnicować 

termin obowiązywania poszczególnych zapisów uchwały dzieląc je odpowiednio na przepisy, 

które wejdą w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym oraz na te, które wejdą w 

życie od nowej kadencji. 
 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie stosownej uchwały. 
 

   Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

  /-/ Artur Tusiński 

 


