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Protokół nr 20 

z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna 

DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

7 października 2013 r.   

 

 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Komisja opracowała zmiany do rozdziału 7 dotyczącego interpelacji i zapytań. Oraz rozdział dotyczący 

trybu rozpatrywania skarg. 

Protokołowała Anna Łukasiewicz 

Załacznik; 

Rozdział 
7 

Interpelac
je i 

zapytania 
 

§ 30 
1. Radny kieruje interpelacje do Burmistrza w formie pisemnej. Interpelacje składane są na ręce 
Przewodniczącego Rady . 
2. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Miasta i obejmuje wskazanie konieczności 

rozwiązania problemu lub Ŝądanie zajęcia stanowiska. 
3. Interpelacje składa radny na sesji lub w okresie między sesjami. 
4. W przypadku, gdy interpelacja została wniesiona między sesjami Rady, Przewodniczący Rady przedstawia 

jej treść na najbliŜszej sesji. 
5. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację interpelowanemu.  
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela się na najbliŜszej sesji, Radny składający interpelację lub inny radny 

moŜe uznać odpowiedź za niewystarczającą i zaŜądać jej uzupełnienia. 
7. Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia składa się w terminie 7 dni a interpelowany ma 21 dni na udzielenie 

kolejnej odpowiedzi. 
8. JeŜeli termin zwołania sesji przekracza 21 dni przeznaczonych na złoŜenie odpowiedzi na interpelację, 

Burmistrz odpowiada w formie pisemnej i składa odpowiedź na ręce Przewodniczącego Rady,  który 
przekazuje odpowiedź autorowi interpelacji oraz treść interpelacji i odpowiedź wszystkim radnym . 

§ 31 
1. Radny kieruje zapytania do Burmistrza, przewodniczącego Rady, komisji. 
2. Zapytanie dotyczy istotnych i bieŜących zagadnień. Wnoszone jest ustnie na sesji. 
3. Odpowiedzi na zapytanie udziela się na tej samej sesji, a w przypadku sprawy wymagającej 

wyjaśnień na najbliŜszej sesji. 

Rozdział 
8 

 
Interpelac
je i 
zapytania 

 
§ 32 

 Rada Miasta Podkowy Leśnej rozpatruje skargi w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a. 

§ 33 
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1. Skarga kierowana jest przez Przewodniczącego Rady Miasta do 

właściwej merytorycznie Komisji - celem zbadania skargi, w terminie 

wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady w sposób umożliwiający 

przedstawienie skargi, wraz z projektem uchwały Rady Miasta, na 

sesji wypadającej w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia skargi. 

2. Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę o podjętych 

czynnościach. 

§ 33 

1. Komisja Rady Miasta rozpatrująca skargę: 

a) występuje do Burmistrza Miasta o złożenie wyjaśnień w zakresie zarzutów podniesionych w 

skardze oraz o udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie, 

b) może wystąpić do Rady Miasta z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia szczegółowej 

kontroli w zakresie przedmiotu skargi przez Komisję Rewizyjną bądź inną merytoryczną Komisję 

Rady Miasta. 

2. Komisja rozpatrująca skargę przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie wraz z 

uzasadnieniem. 

§ 34 

W sprawach nie cierpiących zwłoki, w szczególności z uwagi na zagrożenie interesu społecznego, 

w tym miasta, Przewodniczący Rady Miasta z urzędu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może 

skierować skargę do rozpatrzenia na najbliższej sesji Rady, z pominięciem trybu przewidzianego w 

niniejszej uchwale. W takim przypadku Przewodniczący Rady przygotowuje projekt uchwały, o 

jakim mowa w § 54 ust. 2. 

§ 35 

Rada Miasta na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, w której: 

1. uznaje skargę za zasadną z ewentualnym zaleceniem sposobu jej załatwienia, 

2. uznaje skargę za bezzasadną, jeżeli zarzuty skargi nie znajdują potwierdzenia w toku jej 

rozpatrywania. 

 

 

 


