
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …./…./2016 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia ……… 2016 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Miasta Podkowa Leśna, stanowiącym załącznik do uchwały  
Nr 66/XVIII/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 lutego 2004 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 79,  
poz. 1990 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. w § 14 Statutu Miasta Podkowa Leśna uchyla się pkt 4; 
 
2. w § 5 załącznika Nr 3 do Statutu Miasta zatytułowanego „Organizacja wewnętrzna oraz 

tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna”, uchyla się pkt 3; 
 
3. § 23 pkt 3 załącznika Nr 3 do Statutu Miasta zatytułowanego „Organizacja wewnętrzna 

oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna”, otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z sesji w terminie do 3 
(trzech) dni przed wyznaczonym terminem sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, której 
porządek obrad obejmuje zatwierdzenie przedmiotowego protokołu. O ich uwzględnieniu lub 
nieuwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu, w miarę potrzeby, 
protokolanta”. 
 
4.   § 37 pkt 3 załącznika Nr 3 do Statutu Miasta zatytułowanego „Organizacja wewnętrzna 

oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna”, otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„Radny nie może uczestniczyć w pracach więcej niż dwóch komisji stałych. Radny może 
dodatkowo uczestniczyć w pracach do dwóch komisji doraźnych powołanych uchwałą Rady 
Miasta.” 
 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr 66/XVIII/2004 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia  
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna pozostają bez zmian. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Radca prawny 
/-/ 

Monika Płaszewska-Opalińska 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna 
 
 
 
  

W związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji Statutu Miasta Podkowa Leśna 
uchwalonego w roku 2004, mając na uwadze konieczność dostosowania go do zmieniających 
się przepisów prawa oraz usprawnienia organizacji pracy Rady Miasta, wydaje się zasadne 
wprowadzenie zmian przedstawionych w projekcie uchwały.  
 
Kwestie terminów zwoływania sesji rad gmin zostały określone w art. 20 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515). Modyfikacje ustawy 
są niedopuszczalne. Samorządy mogą w statutach precyzować przepisy ustaw, ale tylko jeżeli 
te pozostawiają na to miejsce. W związku z tym obecny zapis w Statucie Miasta stoi wprost 
w sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym. 
Ponadto należy stwierdzić, że minimalny 14 dniowy termin na wprowadzenie do porządku 
obrad sesji projektów uchwał w sprawie zmian budżetu miasta jest olbrzymim utrudnieniem 
w pracy. Zmiany budżetu wynikają na ogół z bieżącej, dynamicznej sytuacji (rozstrzygnięcie 
przetargów, pojawiająca się możliwość startowania w konkursie o dotacje itp.) i wymagają 
szybkiego działania. Natomiast w przypadku wcześniej planowanych zmian budżetu, zmiany 
te będą przekazywane z wyprzedzeniem. 
Dodatkowo wyjaśniam, że tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowa 
Leśna oraz rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu został określony w uchwale 
Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 213/XLIV/2010 z dnia 8.11.2010 r. Kwestie planów 
gospodarczych np. strategia miasta, plany zagospodarowania przestrzennego podlegają 
odrębnym trybom procedowania. 
 
Kwestie wygaśnięcia mandatu radnych regulują przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)- zapisy Statutu w tym zakresie są  
w związku z tym bezzasadne. 
 
Pozostałe proponowane zmiany mają na celu usprawnienie organizacji pracy Rady Miasta. 
  
Wskazane zmiany poprzedzają procedurę aktualizacji i dostosowania Statutu Miasta do 
obowiązujących zapisów prawnych jako aktu prawa miejscowego. Wnosimy o podjęcie 
uchwały i wprowadzenie zaproponowanych zmian. 
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