
 
UCHWAŁA NR 178/XXXVII/2014 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania 
projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 40 ust. 3 Statutu Miasta Podkowa Leśna - 
załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990  ze zm. ), Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie 
Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowy Leśnej 

/-/ 
Bogusław Jestadt 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Plan pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian  
w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok 

 

Lp. termin zadania Sposób realizacji/ podmioty współpracujące 

1 Styczeń  sprawozdanie z pracy 

komisji w 2013 r., 

ustalenie 

harmonogramu i 

procedur 

konsultowania projektu 

 analiza poprawności 

formalno- prawnej 

projektu statutu  

Przekazanie projektu statutu (nr 1) wraz z załącznikami 

do działu  obsługi prawnej Urzędu Miasta 

2 Luty ANALIZA nr 1 

/konsultacje/ 

WYSŁUCHANIE 

OBYWATELSKIE, 

Prezentacja projektu  

(nr 3) statutu wraz z 

załącznikami 

 

 posiedzenie komisji statutowej analizujące projekt 

(nr 2), z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, 

wypracowanie projektu (nr 3), 

 WYSŁUCHANIE OBYWATELSKIE, zebranie uwag do 

projektu (nr 3) w formie wysłuchania 

obywatelskiego, ew. wspólne posiedzenie komisji 

rady, (od radnych oczekujemy przekazania uwag i 

propozycji na piśmie). 

 na posiedzeniu komisji statutowej wypracowanie 

projektu(nr4) uwzględniającego zgłoszone uwagi i 

przekazanie projektu z ew. uwzględnionymi 

uwagami do działu obsługi prawnej. 

3 Marzec ANALIZA nr 2 

/procedura 

uchwałodawcza 

 

 posiedzenie komisji i przekazanie projektu (nr 5) do 

procedowania w pozostałych komisjach Rady Miasta, 

 zebranie uwag i propozycji (zgłaszanych na piśmie), 

przeanalizowanie na posiedzeniu komisji i 

przekazanie projektu (nr 6) do działu obsługi 

prawnej. 

4 Kwiecień Uchwalenie Statutu wraz 

z załącznikami 

 wprowadzenie uchwały na sesję pod obrady Rady 

Miasta i przekazanie do organu nadzoru 

5 Maj/ 

Czerwiec 

ANALIZA nr 3 

 

 uwzględnienie Ew. uwag organu nadzoru 

6 Lipiec/ 

sierpień 

 opracowanie projektu 

regulaminu konsultacji 

 opracowanie projektu 

kodeksu radnego 

 

7 wrzesień  Przekazanie Radzie Miasta opracowanych projektów 

 
 

Załącznik do uchwały  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
Nr 178/XXXVII/2014 
z dnia 30 stycznia 2014 r.  


