
1 

Protokół nr 18 

z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna 

DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 
08 lipca 2013 r.   

w CKiIO w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1 
 

 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Komisja wróciła do opracowania par 20 i 21 (wg nowej numeracji) dotyczących prac Komisji Rady. W 
par 21 dodano „w ciagu 2 dni” w ust2. 
Zawnioskowano o; 
Przeanalizowanie szczegółowe regulaminu komisji rewizyjnej; 3 głosy za. 
 Parzgrafy 22 i 23 przyjeto w zaproponowanym nizej brzmieniu, dodając uszczegółowienia. 
 W paragrafie 24, 4 głosami za usunieto pierwszy ustep dotyczący obradowania w obecności co 
najmniej połowy składu (powtórzenie). Znieniono numerację ustepów.  
Po paragrafie 25 dodano paragrafy 26 i 27 opracowane na podstawie zapisów „starego” statutu. 
Dodano paragraf 5 odnoszący się do zespołów interdyscyplinarnych. Zaznaczono, że wzmiankę o 
zespołach interdyscyplinarnych należy także zamieścić w statucie. 
 
 

Rozdział 4 
Komisje Rady 

§ 20. 
1. Do wykonywania zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje. 
2. Komisje podlegają wyłącznie Radzie, a ich opinie, wnioski i stanowiska mają wyłącznie charakter 
opiniodawczy. 
3. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych. 
4. Członków komisji  wybiera Rada zwykłą większością głosów. 
5. Przewodniczącego komisji wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym. 
6. Przewodniczący komisji wyznacza jednego z członków do protokołowania posiedzenia. W protokóle 

zapisuje się datę, kolejne omawiane sprawy oraz podjęte ustalenia wraz z wynikami głosowań oraz załącza 
listę obecności członków komisji i gości. Protokoły z posiedzeń komisji przechowuje się w  biurze Rady. 

7.  Radny powinien pracować w co najmniej jednej stałej komisji. 
8. Radny moŜe być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. 
9. W przypadku ustawicznej, nieusprawiedliwionej absencji na posiedzeniach, Rada na wniosek 

przewodniczącego komisji moŜe usunąć członka z jej składu. 
10. Komisje działają na podstawie przyjętych przez Radę regulaminów i rocznych  planów pracy. 
11. Komisje przedstawiają radzie sprawozdania z działalności. 

§ 21. 
1. Przewodniczący komisji: 

1) zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia komisji oraz organizuje jej pracę, 
2) w uzasadnionych przypadkach moŜe ograniczyć czas wypowiedzi lub odebrać głos mówcy , 
3) jest odpowiedzialny za wykonanie zaleceń Rady, wydanie przez komisję w odpowiednim terminie 

opinii w sprawach przekazanych przez przewodniczącego Rady oraz w uzasadnionych przypadkach 
zapoznanie się przez komisję z innymi sprawami, przekazanymi przez Burmistrza lub inne osoby. 

 

2. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej  2 członków 
komisji lub przewodniczącego Rady w ciągu 2 dni. 

3. Przewodniczący komisji zawiadamia jej członków o terminie, miejscu i temacie posiedzenia nie później niŜ 
3  dni przed planowanym terminem. W sprawach nie cierpiących zwłoki i szczególnie waŜnych dla Miasta 
termin ten moŜe ulec skróceniu. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia komisji dołącza się związane z 
nim materiały. 

4. Z upowaŜnienia przewodniczącego komisji moŜe go zastępować inny członek komisji. 
5. Przepisy § 9 i 10 stosuje się odpowiednio. 
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6. Przewodniczący komisji kieruje wnioski i stanowisko komisji wyłącznie do przewodniczącego Rady. 
§ 22. 

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, naleŜą w szczególności: 
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane, 
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, przewodniczącego Rady  , Burmistrza oraz 
członków  komisji, 

3) badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza postulatów i wniosków Rady w zakresie 
właściwości komisji , 

4) współpraca z innymi komisjami Rady. 
§ 23. 

1. Komisja moŜe wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą lub przygotować projekt uchwały.   
2. Przewodniczący komisji zobowiązani są do wzajemnego informowania się o sprawach będących 

przedmiotem wspólnego działania komisji. 
3. Realizacja postanowień zawartych w ust. 2 następuje poprzez: 
 

1) wspólne posiedzenia komisji, 
2) udostępnianie posiadanych opracowań własnych , analiz i wniosków 
3) powoływanie zespołów do rozwiązania określonych problemów. 

4. Komisja wydaje opinie i przyjmuje wnioski zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym i w 
obecności co najmniej 1/2 swego składu. 

§ 24. 
1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć osoby zainteresowane tematyką posiedzenia. 
2. Informację o terminie, miejscu i porządku obrad komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty.  
§ 25. 

1.Komisje doraźne są powoływane w trakcie kadencji w celu zajęcia się określonym  przez Radę przedmiotowo 
zagadnieniem. 
2. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu  z chwilą przyjęcia przez Radę sprawozdania z wykonania powierzonych 
zadań lub podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu. 

§ 26. 

1. Komisje działają na posiedzeniach jawnych. 

2. Komisje mogą powoływać ze swojego składu zespoły do opracowania wskazanego problemu lub 

zadania oraz działać poprzez swoich członków oddelegowanych do zbadania sprawy na miejscu. 

3. Przewodniczacy komisji wyznacza osobę kierująca pracami zespołu. 

4. Sprawozdanie z prac zespół przedstawia komisji. 

5. Sprawy przedkładane przez burmistrza do opiniowania przez komisje powinny być zaopatrzone w 
propozycję stanowiska burmistrza. 

§ 27. 

1. Na posiedzeniach komisji po wskazaniu przez przewodniczącego prawo zabierania głosu mają ; radni, 

Burmistrz i jego przedstawiciele oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. 

2. Komisja moŜe zaprosić na posiedzenie inne osoby, których wysłuchanie lub obecność jest uzasadniona 
ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy  

Rozdział 5 
Zespoły interdyscyplinarne 

§28 
1. Rada Miasta moŜe powołać zespół interdyscyplinarny określając w drodze uchwały przedmiot 

działania, zakres, skład i okres funkcjonowania. 
2. Na pierwszym posiedzeniu ze składu zespołu wyłania się przewodniczącego.  
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Protokołowała Anna Łukasiewicz 


