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Protokół nr 19 
z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna 

DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 
16 września 2013 r.   

 

 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia. 

4 radnych zgłosiło chęć udziału w szkoleniu zaplanowanym na 24 października dotyczącym zagadnień 

statutowych. 

Komisja przeanalizowała powtórnie zapisy Rozdziału 4 Komisje Rady 

Wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem (od paragrafu 20 do 29).  

Przeanalizowano także rozdział 5 odnoszący się do zespołów interdyscyplinarnych.  

Opracowano zmiany do rozdziału 6; Radni, zasady funkcjonowania klubów radnych. 

Na kolejnym posiedzeniu (planowanym na październik) komisja zajmie się rozdziałem dotyczącym 

interpelacji i zapytań. Oraz rozdziałem dotyczącym trybu rozpatrywania skarg. 

Protokołowała Anna Łukasiewicz 

Załacznik; 
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 roczne 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 w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej  
2 członków komisji lub przewodniczącego Rady. 

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. 
6. Przewodniczący komisji kieruje opinie, wnioski i stanowisko komisji wyłącznie do przewodniczącego Rady. 

§ 22. 
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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. Przewodniczący komisji udziela głosu w następującej kolejności:  radni, Burmistrz i jego 

przedstawiciele oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. 

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

lub zadania oraz działać poprzez swoich członków oddelegowanych do zbadania sprawy na 

miejscu. 

4. Przewodniczący komisji wyznacza osobę kierująca pracami zespołu. 

5. Sprawozdanie z prac zespół przedstawia komisji. 

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

Rozdział 5 
Zespoły interdyscyplinarne 

§27 
1. Rada Miasta moŜe powołać zespół interdyscyplinarny określając w drodze uchwały przedmiot i zakres 

działania, skład osobowy oraz okres funkcjonowania. 
2. Przewodniczacego zespołu  wybierają jego członkowie na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu 

jawnym.  
Rozdział 6 

Radni, zasady funkcjonowania klubów radnych 
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§ 28. 
1. Radny reprezentuje ogół mieszkańców, utrzymuje więź z mieszkańcami i wykonuje funkcje łącznika między 
mieszkańcami miasta a jego organami. 
2. Radny  pełni  dyŜury w biurze Rady w dniach i godzinach, które podaje się do wiadomości mieszkańcom. 
3. Radny przyjmuje od  mieszkańców i ich przedstawicieli petycje, wnioski, informacje, skargi, sygnały, a 
następnie nadaje im bieg. 

§ 29 
 
1.Radni mogą tworzyć kluby radnych.  
 
2. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 
3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych. 
4. Radny moŜe naleŜeć tylko do jednego klubu. 
5. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady. 
6. W zgłoszeniu podaje się: 
 

1) nazwę klubu, 
2) skład osobowy, 
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 

 

7. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu powiadamia o tym niezwłocznie, w 
formie pisemnej przewodniczącego Rady. 
8. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów i informuje Radę o: 
 

1) utworzeniu klubu radnych, 
2) imieniu i nazwisku przewodniczącego klubu, 
3) składzie osobowym i jego zmianach, 

9. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. 
10. Kluby mogą przedstawiać na sesji lub na posiedzeniu komisji stanowisko klubu w sprawach istotnych dla 
Miasta. 
11. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady i na posiedzeniach komisji wyłącznie przez 

swoich przedstawicieli. 
12. Kluby mogą odbywać posiedzenia w pomieszczeniach Urzędu Miasta. 
13. Kluby finansują działalność ze środków własnych. 

Rozdział 
7 

Interpelac
je i 

zapytania 
§ 30 

1. Interpelacje radny kieruje się w formie pisemnej do poprzez przewodniczącego Rady lub do Burmistrza. 
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, na wniosek radnego 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 30 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 odpowiedz na ręce Przewodniczącego Rady,  który 
przekazuje interpelację autorowi interpelacji oraz wszystkim radnym. 

§ 31 
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1. Zapytania kieruje się do Burmistrza, przewodniczącego Rady, komisji. 
2. Zapytanie dotyczy kwestii incydentalnej i wnoszone jest ustnie na sesji. 
3. Odpowiedzi na zapytanie udziela się na tej samej sesji, a w przypadku sprawy wymagającej 

wyjaśnień na najbliŜszej sesji. 
 
 
Z zapisów aktualnie obowiązującego statutu PL; 

3. Rozdział VI(4)
 

4. Rozpatrywanie skarg w trybie art. 229 pkt 3 k.p.a 

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

6. § 53. 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. 

7. 2. Przewodniczący Rady zawiadamia składającego skargę o podjętych czynnościach. 

8. § 54. 1. Komisja Rady Miasta rozpatrująca skargę: 

9. a) występuje do Burmistrza Miasta bądź kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej 

miasta ozłożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zarzutów podniesionych w skardze oraz o 

udostępnienie dokumentacji źródłowej w danej sprawie, 

10. b) występuje do Rady Miasta z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia kompleksowej 

kontroli w zakresie przedmiotu skargi przez Komisję Rewizyjną bądź merytoryczną Komisję 

Rady Miasta. 

11. 2. Komisja badająca skargę następnie przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta w tej 

sprawie wraz z uzasadnieniem. 

12. § 55. 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. 

13. § 56. Rada Miasta na sesji podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, w której: 

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

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

jej rozpatrywania. 

 
 

 


