
UCHWALA NR XXXVIII240/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 5 grudnia 2013 r. 


w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Makow Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samofZll.dzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z poin. zm.) uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. Uchwala si~ Statut Miasta Makow Mazowiecki w brzmieniu stanowi~cym zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Traci moc: 

- UCHW ALA Nr XXIXl173/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 287., poz. 
10849), 

- UCHW ALA NR XII7512007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
zmian w Statucie Miasta Makowa Mazowieckiego ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007 r. Nr 184., poz. 
5105). 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Bunnistrzowi Miasta Makow Mazowiecki. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojewodztwa 
Mazowieckiego. 

Przewodnic~cy Rady 

Ij~ 

wal~~eISki 
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Zahtcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXVIII240/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 5 grudnia 2013 r. 

STATUT MIASTA MAKOW MAZOWIECKI 

Rozdziall. 

Postanowienia ogolne 


§ 1. Statut okreSla: 


1) ustr6j Miasta, 


2) organizacj~ wewn~trznll oraz tryb pracy organ6w Miasta, 


3) zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej, 


4) zasady tworzenia klub6w radnych, 


5) zasady tworzenia, lllczenia, podzialu oraz znoszenia jednostek pomocniczych, 


6) zasady dost~pu do dokument6w wynikajllcych z wykonywania zadan publicznych, w tym protokolow 

posiedzen organow Miasta i Komisji. 


§ 2. I. Miasto Makow Mazowiecki jest wspolnotll samorzlldowll obejmujllcll wszystkich jej mieszkailcow oraz 

terytorium okreslone w § 3. 

2. Uzyte w statucie sformulowania oznaczajll: 

I) "Miasto Makow Mazowiecki", "Miasto" albo " Makow Mazowiecki" - gmin~ 0 statusie Miasta Makow 
Mazowiecki, 


2) przewodnicZl\.cy PrzewodnicZl\.cego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 


3) Rada - Rad~ Miejskll w Makowie Mazowieckim, 


4) Komisje - Komisje Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 


5) Komisja Rewizyjna Komisj~ Rewizyjnll Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 


6) Burmistrz - Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki, 


7) UfZl\.d - Urzlld Miejski w Makowie Mazowieckim, 


8) Osiedla - jednostki pomocnicze Miasta Makow Mazowiecki. 


§ 3. 1. Miasto Makow Mazowiecki obejmuje obszar 0 powierzchni 1.030 ha. 

2. Granice Miasta Makow Mazowiecki okreslone Sll na mapie stanowillcej za1llcznik nr 1 do Statutu. 

3. Siedzibll organow Miasta jest Miasto Makow Mazowiecki. 

§ 4. I. Herbem Miasta Mak6w Mazowiecki jest wizerunek glowy m~zczyzny z lewego profilu z blond 
wlosami, w czarnym kapeluszu, umieszczony na tarczy 0 czerwonym tie. Graficzny wzor herbu okresla za1llcznik 
nr 2 do Statutu. 

2. Herb jest znakiem prawnie chronionym. 

3. Zasady korzystania z herbu okresla odr~bna uchwala. 


§ 5. Miasto posiada flag~ i insygnia. Wz6r flagi i insygniow okreslajll odr~bne uchwaly. 


§ 6. 1. Ustanawia si~ odznak~ "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 


2. Wzor odznaki oraz zasady i tryb jej nadawania okresla odr~bna uchwala. 
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§ 7. Miasto i jego organy moglt poslugiwae si~ piecz~cilt okrltg1lt 0 srednicy 35mm, z herbem Miasta posrodku 
i napisem w otoku "Miasto Makow Mazowiecki" lub "Rada Miejska w Makowie Mazowieckim", "Burmistrz 
Miasta Makow Mazowiecki". 

§ 8. I. Miasto posiada osobowosc prawnlt. 

2. Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasnlt odpowiedzialnose. 

3. Samodzielnosc Miasta podlega ochronie sltdowej. 

§ 9. I. Organy Miasta dzialajltjawnie, co obejmuje w szczegolnosci: 

I) oglaszanie informacji publicznych, w tym dokumentow urz~dowych w Biuletynie Informacji Publicznej, 

2) prawo obywateli do wst~pu na sesje Rady i posiedzeniajej Komisji w charakterze obserwatorow, 

3) prawo do uzyskiwania informacji z zakresu dzialania Burmistrza, Rady oraz jej Komisji, 

4) prawo do zapoznania si~ z dokumentami wynikajltcymi z wykonywanych przez Miasto zadan publicznych, 
w tym protokolow z sesji Rady, posiedzen Komisji. 

2. przedstawione do wglltdu dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4 b~dlt udost~pniane zainteresowanym 
tyIko w tym zakresie, ktory nie narusza uregulowan wynikaj<l.cych z ustaw, w tym ustawie oochronie informacji 
niejawnych oraz 0 ochronie danych osobowych. 

3. Udost~pnianie informacji odbywa si~ na wniosek ina zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6 wrzeSnia 
2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r. nr 112, poz. 1198 z pozn. zmianami). 

§ 10. 1. Dokumenty z zakresu dzialania Rady i Komisji nieudost~pnione w trybie § 9 ust.1. pkt. 1. udost~pnia 
si~ w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy Urz~du. 

2. Dokumenty z zakresu dzialania Burmistrza oraz Urz~du nieudost~pnione w trybie § 9 ust. 1. pkt. 1. 
udost~pniane S<l. przez Sekretarza Miasta, b<l.dz osob~ wyznaczon<l. przez Burmistrza, w dniach i godzinach pracy 
Urz~du. 

3. Realizacja uprawnien okreslonych w ust. 1 i 2 moze si~ odbywac wyl<l.cznie w Urz~dzie i w asyscie 
pracownika Urz\!du. 

§ 11. Z udost~pnionych dokument6w zainteresowani mog<l. sporzltdzac notatki, odpisy i wyciltgi, fotografowac 
je lub kopiowae zgodnie z ustaWlt 0 dost\!pie do informacji publicznej. 

§ 12. 1. W Miescie mog<l. bye tworzone osiedla. 

2.0 utworzeniu, pol<l.czeniu, podziale lub zniesieniu osiedla rozstrzyga Rada w drodze uchwaly, 
z uwzgl\!dnieniem nast\!puj<l.cych zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, pol<l.czenia, podzialu lub zniesienia osiedla mog<l. bye mieszkancy obszaru, ktory to 
osiedle obejmuje lub rna obejmowae, alba organy Miasta, 

2) utworzenie, pol<l.czenie, podzial lub zniesienie osiedla musi zostae poprzedzone konsultacjami, kt6rych tryb 
okresla Rada odr~bn<l. uchwal<t, 

3) projekt granic osiedla sporz<l.dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatoremjego utworzenia, 

4) przebieg granic osiedla powinien w miar~ mozliwosci uwzgl~dniae naturalne uwarunkowania przestrzenne, 
komunikacyjne i wi~zi spoleczne. 

3. Nazw~ osiedla okresla si~ numerycznie. Obok numeru osiedla moma stosowac okreslenie slowne, 
w szczegolnosci odpowiadaj<l.ce nazwom przyj~tym w planie zagospodarowania przestrzennego. 

4. Kontrol~ gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przeklada informacj~ 
w tym zakresie Burmistrzowi. 

§ 13. I. Jednostki pomocnicze Miasta prowadz<l. gospodark~ finansow<l. w ramach budzetu Miasta. 

2. Organ wykonawczy osiedla moze uczestniczye w posiedzeniach Rady. 

3. Przewodnicz<l.cy Rady kazdorazowo zawiadamia organ wykonawczy osiedla 0 sesji Rady w trybie 
okreslonym w § 21 Statutu. 
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4. PrzewodnicZltcy organu wykonawczego osiedla moZe zabierac glos na sesjach, nie ma jednak prawa udzialu 
w glosowaniu. 

§ 14. I. W celu wykonywania zadah Miasto moze tworzye jednostki organizacyjne i inne gminne osoby 
prawne. 

2. Jednostki organizacyjne pozostajltce w strukturze organizacyjnej Miasta stanowilt cz~se majlttku Miasta 
wyodr~bnionlt funkcjonalnie i sluZltclt zaspokajaniu potrzeb wsp61noty samorzltdowej. Tworzenie, likwidacja 
i reorganizacja tych jednostek oraz wyposazenie ich w majlttek nast~puje na podstawie uchwaly Rady. Statuty tych 
jednostek uchwala Rada. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dzialajltjednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa do zarzltdzania 
mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Burmistrza. 

§ 15. Wykaz jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Miasta zawiera zalltcznik nr 3 do Statutu. 

Rozdzial2. 
Organizacja pracy Rady 


§ 16. 1. Radajest organem, stanowiltcym i kontrolnym Miasta. 


2. Ustawowy sklad Rady wynosi 15 radnych. 


§ 17. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczltcego i nie wi<~cej niz 2 wiceprzewodniczltcych. 


2. Zadaniem Przewodniczltcego Rady jest wylltcznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. 
PrzewodnicZltcy moze wyznaczyc do wykonywania swoich zadrui WiceprzewodnicZltcego. 

3. W przypadku nieobecnosci Przewodniczltcego i nie wyznaczenia WiceprzewodnicZltcego zadania 
PrzewodnicZltcego wykonuje Wiceprzewodniczltcy najstarszy wiekiem. 

4. PrzewodnicZltcy, organizuje prac~ Rady i prowadzi jej obrady, w szczeg61nosci: 


1) zwoluje sesje Rady, 


2) przewodniczy obradom, 


3) zarzltdza i przeprowadza glosowanie jawne nad projektami uchwal, 


4) podpisuje uchwaly Rady, 


5) zarzltdza wyb6r Komisji Skrutacyjnej. 


Rozdzial3. 

Tryb pracy Rady 


1 Sesje Rady 


§ 18. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal we wszystkich sprawach naleZltcych do jej 
kompetencji okreslonych w ustawie 0 samorzltdzie gminnym, statucie Miasta oraz innych ustawach i przepisach 
wynikajltcych z ustaw i wydanych na podstawie ustaw. 

§ 19. 1. Opr6cz uchwal Rada moze podejmowac: 

1) deklaracje - zawierajltce samozobowiltzanie si~ do okreslonego post~powania, 

2) stanowiska - w okreslonej sprawie, 

3) apele - zawierajltce formalne, niewiltzltce wezwanie adresat6w zewn~trznych do okreslonego post~powania, 
podj~cia inicjatywy lub dzialania, 

4) opinie zawierajltce okreslenie wiedzy czy oceny. 

§ 20. I. Rada odbywa sesje zgodnie z przyj~tym rocznym planem pracy ( w miar~ potrzeb), jednak nie rzadziej 
niz raz na kwartal, zgodnie z UStawlt 0 samorzltdzie gminnym. 

2. Sesjami zwyczajnymi slt sesje uwzgl~dnione w planach pracy Rady. Sesjlt zwyczajnlt moze bye takZe sesja 
nie przewidziana w planie pracy, a zwolana przez Przewodniczltcego z zachowaniem obowiltzujltcych zasad 
powiadamiania radnych. 
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3. Rada moze odbywae sesje nadzwyczajne zwolywane na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1,4 

ustawowego skladu Rady, dla rozpatrzenia i rozstrzygni~cia spraw szczegolnie waznych. 

4. W przypadku okreslonym w ust. 3 Przewodnicz&.cy zobowi&.zany jest zwolae sesj~ na dzieii przypadaj&.cy 
w ci&.gu 7 dni od daty zlozenia wniosku. 

2 Przygotowanie sesji 


§ 21. I. Przewodnicz&.cy przygotowuje i zwoiuje sesj~. 


2. 0 sesji zawiadamia si~ wszystkich radnych co najrnniej na 7 dni przed terminem rozpoc~cia obrad. 
Zawiadomienie powinno zawierae: 

I) miejsce, dzien i godzin~ rozpocz~cia sesji, 

2) projekt pOl"Z<l.dku obrad. 

3. Do zawiadomienia, 0 kt6rym mowa w ust. 2 dol&.cza si~ projekty uchwal i inne materialy wynikaj&.ce 
z porZlldku obrad 

4. Zawiadomienie 0 kt6rym mow a w ust 2. dostarcza si~ radnym za potwierdzeniem odbioru lub winny 
skuteczny spos6b. 

5. W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si~ zwolanie sesji w kr6tszym terminie, telefonicznie 
lub winny zwyczajowo przyj«ty spos6b. 

6. Radnym, kt6rzy zloz&. uprzednio stosowne oswiadczenie woli wraz ze wskazaniem adresu poczty e-mail 
mog&. bye przekazywane zawiadomienia, projekty uchwal i inne materialy zwi&.zane z wykonywaniem man datu 
radnego jedynie drog&. elektroniczn&. z wykorzystaniem Intemetu. Uznaje si«, ze materialy przesiane drog&. 
elektroniczn&. s&. dostarczone z dniem, w kt6rym wprowadzono je do srodka komunikacji elektronicznej w taki 
spos6b, ze radny m6gi zapoznac si« z ich tresci&.. 

§ 22. I. Przewodnicz&.cy, w uzgodnieniu z Burmistrzem us tala list« osob zaproszonych na sesj«. 

2. Do udziaiu w sesjach Rady Burmistrz moze zobowiqzae Zast«pc« Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika 
Miasta, Kierownikow wydzialow oraz Kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych. 

3 Przebieg sesji 

§ 23. I. Burmistrz obowi&.zany jest udzielie Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji. 

2. W lokalu obrad naleZy zapewnic miejsca dla czionkow Rady, a takZe osobne miejsca dla publicznosci. 

§ 24. Sesje Rady s&. jawne. Zawiadomienie 0 miejscu, terminie i tematyce obrad Rady podaje si« do 
wiadomosci publicznej poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogioszeii w siedzibie Urz«du, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz«du oraz w sposob zwyczajowo przyj«ty. 

§ 25. 1. Sesja odbywa si« w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakZe na wniosek Przewodnicz&.cego Rady lub 
grupy co najmniej 5 radnych mozna postanowie 0 przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym 
terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

2. 0 przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 mozna postanowie w szczegolnosci ze wzgl«du na 
niemozliwosc wyczerpania porz&.dku obrad lub koniecznosc jego rozszerzenia, potrzeb« uzyskania dodatkowych 
materiaiow lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemozliwiaj&.ce Radzie, wlasciwe obradowanie lub podj~cie 
uchwal. 

3. Rozstrzygni«cia podj«te przez Rad« do momentu przerwania obrad zachowuj&. swoj&. moc. 

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Przewodnicz&.cy obrad wyznacza termin nast«pnego posiedzenia tej 
samej sesji. 

§ 26. 1. Radni potwierdzaj&. swoj&. obecnose na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem na liscie obecnosci. 

2. Radny do konca danego miesi&.ca powinien usprawiedliwic swoj&. nieobecnosc na sesji Rady tub 
posiedzeniach Komisji. 

§ 27. 1. W celu stwierdzenia quorum Przewodnicz&.cy w trakcie obrad moze zarz&.dzie podpisywanie lub 
sprawdzanie listy obecnosci. 
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2. W przypadku gdy liczba radnych na sesji zmniejszy siC; ponizej polowy ustawowego skladu Rady, co 
uniemozliwia podejmowanie uchwal Przewodnicz~cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin sesji,jednoczesnie 
poleca odnotowae do protokolu nazwiska radnych, ktorzy opuscili obrady. 

3. Fakt przerwania obrad Rady oraz imiona i nazwiska radnych, ktorzy bez uzasadnionego usprawiedliwienia 
opuscili obrady, odnotowuje siC; w protokole. 

§ 28. I. Sesjc; otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz~cy. 

2. Wszelkie uprawnienia po~dkowe przyznane Przewodnicz~cemu przez niniejszy Statut na czas sesji 
przysluguj~ rowniez osobom wskazanym w § 17 Statutu. 

§ 29. I. Otwarcie sesji nastc;puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz~cego formuly "0twieram ( np. si6dmV 
sesjc; Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim". 

2. Po otwarciu sesji Przewodnic~cy: 

I) stwierdza na podstawie listy obecnosci prawomocnose obrad, 


2) przedstawia projekt porz~dku obrad; 


3) poddaje pod glosowanie zgloszone wnioski, oraz po~dek obrad po ewentualnych zmianach. 


3. Z wnioskiem 0 uzupelnienie lub zmianc; projektu po~dku obrad moze wystlUJie: Komisja, klub radnych, 
grupa 1minimum 31 radnych, Burmistrz. 

4. Rada moze wprowadzie zmiany w po~dku obrad bezwzglc;dn~ wiC;kszosci~ glosow ustawowego skladu 
Rady. 

§ 30. Po~dek obrad obejmuje w szczegolnosci: 

I) przyjl(cie protokolu z obrad poprzedniej Inichl sesji, 

2) sprawozdanie z dzialalnosci Burmistrza w okresie mic;dzysesyjnym, zwlaszcza z wykonania uchwal Rady, 

3) Informacje w przebiegu posiedzen Komisji w sprawie rozpatrzenia projektow uchwallub zajl(cia stanowiska, 

4) rozpatrzenie projektow uchwallub zajc;cie stanowiska, 

5) interpelacje i zapytania radnych, 

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

7) wolne wnioski i informacje. 

§ 31. I. Sprawozdanie, 0 jakim mowa w § 30 pkt 2 Statutu sklada Burmistrz lub w jego imieniu upowazniona 
osoba. 

2. Informacje z przebiegu posiedzeIi Komisji w sprawie rozpatrzenia projektow uchwal lub zajc;cie stanowiska 
skladaj~ ich Przewodnic~cy lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje. 

§ 32. 1. Interpelacja powinna zawierae krotkie przedstawienie istniej~cego stanu faktycznego bl(d~cego jej 
przedmiotem, oraz uzasadniae istotne znaczenie sprawy dla miasta i jej mieszkancow. 

2. Interpelacjc; sklada sil( do Burmistrza lub Komisji za posrednictwem Przewodnicz~cego. 

3. Odpowiedz na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji Iub pisemnie w ci~u 14 dni od daty jej zlozenia 
z podaniem odpowiedzi do wiadomosci Rady na najblizszej sesji. 

4. Termin 0 ktorym mowa w ust. 3. moze bye przez Przewodnicz~cego przedluzony do jednego miesi~ca,jezeli 
sprawa jest zlozona i wymaga zebrania wil(kszej ilosci informacji Iub opinii ekspertow. 

§ 33. 1. Zapytania kieruje sil( do Burmistrza lub Komisji. 

2. Zapytania powinny bye sformulowane jasno i zwic;zle tak, aby odpowiedZ mogla ograniczae sic; do krotkiej 
informacji 0 faktach. 

3. Zapytania mog~ bye skladane w kazdym czasie pisemnie za posrednictwem Przewodnic~cego lub ustnie na 
sesji Rady. 
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4. Zapytania na plsmle Przewodniczllcy przekazuje niezwlocznie Bunnistrzowi lub Komisji. Jezeli ustna 
odpowiedi: nie jest mozliwa odpowiedzi na zapytania udziela si~ pisemnie w tenninie 14 dni od dnia otrzymania 
zapytania. 

5. Jezeli zapytanie zlolone ustnie na sesji zostalo sfonnulowane niejasno i mOle budzic wlltpliwosci 
przewodnicZ<\.cy obrad mOle zarzlldzic sfonnulowanie zapytania na pismie i zalllczenie go do protokolu z sesji. 

§ 34. 1. Przewodniczllcy prowadzi obrady wedlug ustalonego porzlldku, otwierajllc i zamykajllc dyskusj~ nad 
kaZdym z punktow. 

2. PrzewodniczllCY udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen; w uzasadnionych przypadkach mOle takze 
udzielic glosu poza kolejnoscill. 

3. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez jego udzielenia przez Przewodniczllcego. 

4. Przewodniczllcy moze zabierac glos w kai:dym momencie obrad. 

5. Przewodniczllcy mOle udzielic glosu osobie nie b~dllcej radnym. 

§ 35. I. PrzewodniczllCY czuwa nad sprawnym przebiegiem sesji a zwlaszcza nad zwi~zloscill wystqpien 
radnych oraz innych osob uczestniczllcych w sesji. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze w swoim wystqpieniu mowca odbiega od tematu lub znacznie przewleka 
swoje wystqpienie, zakl6ca porzlldek obrad, blldi: uchybia powadze sesji, PrzewodnicZ<\.cy zwraca mu na to uwag~ 
i moze przywolac go "do rzeczy" lub "do porzlldku", a po dwukrotnym przywolaniu odebrac mu gtos. Radnemu, 
ktoremu odebrano glos, przysluguje prawo odwolania si~ do Rady. 

3. Fakt ten odnotowuje si~ w protokole sesji. 

4. Postanowienie ust. 2 stosuje si~ odpowiednio do osob spoza Rady, zaproszonych na sesj~. 

5. PrzewodniczllCY obrad moze udzielic glosu osobie sposrod publicznosci po wyczerpaniu listy mowcow 
sposr6d radnych, przy czym przepis ust. 2 stosuje si~ odpowiednio. 

6. Po uprzednim ostrzezeniu PrzewodniczllCY moze nakazac opuszczenie sali tym osobom sposrod 
publicznosci, ktorzy swoim zachowaniem lub wystqpieniem zaktocajll porzlldek obrad lub naruszajll powag~ 
posiedzenia. 

§ 36. 1. Na wniosek radnego, PrzewodniczllCY przyjmuje do protokolu sesji wystqpienie radnego zgloszone na 
pismie, Iecz nie wygloszone w toku obrad infonnujllc 0 tym niezwlocznie Rad~. 

2. Przewodniczllcy moze udzielic glosu poza kolejnoscill w sprawie wnioskow fonnalnych, a w szczegolnosci 
dotyCZllcych: 

I) stwierdzenia quorum, 

2) zmiany porzlldku obrad, 


3) zakonczenia dyskusji i podj~cia uchwaly, 


4) zamkrli~cia Iisty mowcow, 

5) ograniczenia czasu wystqpien dyskutantow, 

6) przeliczenia gtosow, 

7) przestrzegania porzlldku obrad, 

8) zafZ<l.dzenia przerwy, 

9) odeslania projektu uchwaly do komisji. 

3. Wnioski fonnaine Przewodniczllcy poddaje pod gtosowanie radnym pO wysluchaniu wnioskodawcy oraz 
ewentualnie dopuszczeniu w dyskusji jednego glosu "za" i jednego "przeciwko" wnioskowi, po czym rozstrzyga 
si~ spraw~ w glosowaniu zwyklll wi~kszoscill glos6w. 

§ 37. 1. Po wyczerpaniu listy mowcow, PrzewodnicZ<\.cy zamyka dyskusj~. 

2. W razie potrzeby zarZ<\.dza przerw~ w celu umozliwienia wlasciwej Komisji lub Bunnistrzowi 
ustosunkowania si~ do zgloszonych w czasie debaty wnioskow, a jesli zaistnieje taka koniecznosc przygotowania 
poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 
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3. Po zamkni~ciu dyskusji Przewodnicz!l.cy rozpoczyna procedur~ glosowania. 

4. Po rozpocz~ciu procedury glosowania. do momentu zarz!l.dzenia glosowania. Przewodnicz!l.cy moze udzielie 
radnym glosu tylko w celu zgloszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego 0 sposobie lub porz!l.dku glosowania. 

§ 38. l. Po wyczerpaniu porz!l.dku obrad Przewodnicz!l.cy konczy sesj~ wypowiadaj!l.c formul~ "Zamykam (np. 
6smv sesj~ Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakonczenia uwai:a si~ za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takZe sesji. kt6ra obj~la wi~cej niz jedno posiedzenie. 

§ 39. Uchylenie lub zmiana podj~tej uchwaly moze nast!l.Pie tylko w drodze odr~bnej uchwaly podj~tej 

nie wczesniej. niz na nast~pnej sesji. 

§ 40. 1. Z przebiegu sesji Rady sporz!l.dza si~ protok61. 

2. Przebieg sesji nagrywa si~ na tasme;: magnetofonow!l.lub nosnik cyfrowy. przechowuj!l.c je do czasu przyje;:cia 
protokolu. Obslug~ Rady w tym zakresie zapewnia wyodr~bniona kom6rka organizacyjna Urz~du b!l.di 
wyznaczony przez Burmistrza pracownik. 

3. Protok61 z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na nast~pnej sesji. Poprawki i uzupelnienia do protokolu 
powinny bye wnoszone przez radnych nie p6iniej niz do rozpocz~cia sesji Rady, na kt6rej nast~puje przyj~cie 
protokolu. W przypadku nieuwzgle;:dnienia wniosku radnego 0 wniesienie poprawki lub uzupelnienie protokolu, 
wnioskodawca moze wniese sprzeciw do Rady. Rada moze przyj!l.e protok61 z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu 
sprzeciwu. 

§ 41. 1. Protok61 z sesji Rady powinien odzwierciedlae jej rzeczywisty przebieg, a w szczeg61nosci zawierae: 

I) numer i date;: oraz miejsce odbywania sesji. godzin~ jej rozpocz~cia i zakonczenia oraz wskazywae numery 
uchwal, nazwisko i imie;: przewodnicz!l.cego i protokolanta. 

2) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia, 

3) odnotowanie przyj~cia protokolu z poprzedniej sesji. 

4) uchwalony porz!l.dek obrad, 

5) przebieg obrad, a w szczeg6lnosci trese wyst!l.Pien albo ich streszczenie, teksty zgloszonych jak r6wniez 
uchwalonych wniosk6w a nadto odnotowanie fakt6w zgloszenia pisemnych wyst!l.Pien, 

6) przebieg glosowania z wyszczeg6lnieniem liczby glos6w "za", "przeciw" i "wstrzymuje si~", 

7) podpis Przewodnicz!l.cego i osoby spofZ!l.dzaj!l.cej protok61. 

2. Protokoly numeruje si~ kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadaj!l.cymi numerowi sesji w danej kadencji 
i oznaczeniu roku kalendarzowego. 

§ 42. I. Do protokolu dol!l.cza si~ liste;: obecnosci radnych oraz odr~bn!l. list~ zaproszonych gOSci, teksty 
przyj~tych przez Rade;: uchwal, oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na r~ce przewodnicZ!l.cego. 

2. Podpisane przez siebie uchwaly Przewodnicz!l.cy dor~cza Burmistrzowi za posrednictwem kom6rki 
organizacyjnej Urz~du b!l.di pracownika wyznaczonego do obsrugi Rady w ci~u 4 dni od dnia zakonczenia sesji. 

3. Kopie podje;:tych uchwal oraz wyci~i z protokol6w z sesji dor~czane S!l. przez kom6rk~ b!l.di pracownika, 
o kt6rym mowa w ust. 2 jednostkom organizacyjnym oraz pracownikom, kt6rzy s!l. zobowhlzani do podje;:cia 
stosownych dzialan wynikaj!l.cych z tych dokument6w. 

4 Uchwaly 

§ 43. 1. Uchwaly, 0 jakich mowa w § 18 Statutu, a taki:e deklaracje, stanowiska, apele i opinie, 0 jakich mowa 
w § 19 Statutu S!l. sporz!l.dzane w formie od~bnych dokument6w. 

2. Przepis ust. I nie dotyczy postanowien proceduralnych, kt6re mog~ bye odnotowane tylko w protokole sesji. 

§ 44. Inicjatyw~ uchwalodawcz~ posiadaj~: stale Komisje Rady, Burmistrz, Klub radnych, grupa I minimum 3 I 
radnych. chyba ze przepisy prawa stanowi~ inaczej. 

§ 45. 1. Projekty uchwal przygotowuj~ podmioty wyst~puj~ce z inicjatyw~ uchwalodawcz!l.. 
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2. Projekty uehwal Sll przekazywane przez ieh projektodawe~ radey prawnemu eelem zaopiniowania co 
do ieh zgodnosei z prawem. 

§ 46. 1. Na posiedzenie wlasciwej Komisji zaprasza si~ projektodawe~ uehwaly lub wyznaczonego przez niego 
referenta projektu, ktory omawia projekt uchwaly, wyjasnia eelowose jej podj~cia i odpowiada na pytania Komisji. 
Wlasciwa Komisja po omowieniu projektu uchwaly wnioskuje 0: 

1) przyj~cie projektu bez poprawek, 

2) przyj~cie projektu uchwaly z poprawkami, 

3) odrzueenie projektu uchwaly. 

2. Wnioski muszll bye przez Komisj~ przeglosowane. 

3. Wnioski Komisji przekazywane Sll na pismie wnioskodawcy projektu uchwaly. 


§ 47. Uchwaly Rady powinny bye zredagowane w sposob czytelny, odzwierciedlae ich rzeczywistl'l trese 

i zawierae 	 przede wszystkim: 

1) dat~ i tytul, 

2) podstaw~ prawnlb 

3) dokladnllmerytoryeznll trese uchwaly, 

4) okreslenie organu, ktoremu powierza si~ wykonanie uchwaly, 

5) termin wejscia w :iycie uchwaly i ewentualnie czas jej obowillzywania, 

6) nadto inne elementy w razie koniecznosci np. opisOWIl trese wst~pnlb wskazanie adresatow, zawieszenie 
wykonania, uzasadnienie itp. 


§ 48. Uehwaly Rady podpisuje PrzewodnicZl'lcy lub Wiceprzewodniczllcy ktory przewodniczyl obradom. 


§ 49. 1. Uchwaly numeruje si~ uwzgl~dniajllc kolejny numer sesji (cyframi rzymskimi) numer uchwaly 

(cyframi arabskimi) i rok podj~cia uchwaly. 

2. Oryginaly uchwal ewidencjonuje w rejestrze uchwal i przechowuje wraz z protokolami sesji wyodr~bniona 
komorka organizacyjna Urz~du blldz wyznaczony przez Burmistrza pracownik. 

5 Procedura glosowania 

§ 50. W glosowaniu mogll brae udzial wy1llcznie radni. 


§ 51. l. Glosowanie jawne odbywa si~ przez podniesienie r~ki. 


2. Glosowanie jawne zarzlldza i przeprowadza PrzewodnicZl'lcy obrad przeliczajllc glosy oddane "za", 
"przeciw" i wstrzymujllce si~", sumuje je i porownuje z listll radnych obecnych na sesji, nakazuje odnotowanie 
wynikow glosowania w protokole sesji. 

3. Wyniki glosowaniajawnego oglasza PrzewodnicZl'lcy obrad. 

§ 52. Glosowanie imienne przeprowadza si~, gdy ustawa tak stanowi. Glosowanie imienne przeprowadza si~ 
przez podniesienie rltki w ten sposob, ze PrzewodnicZl'lcy obrad, podaje do protokolu sesji nazwiska i imiona 
radnych oraz sposob glosowania kazdego radnego. Poza tym do glosowania imiennego stosuje silt zasady 
obowillzujllce przy glosowaniu jawnym. 

§ 53. 1. W glosowaniu tajnym radni glosujll za pomocll kart ostemplowanych pieczltcill Rady, przy czym 
kaZdorazowo Rada us tala sposob glosowania, a sarno glosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja 
Skrutacyjna z wylonionym sposrod siebie przewodniczllcym. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystl'lPieniem do glosowania objasnia sposob glosowania i przeprowadza je, 
wyczytujllc kolejno radnych z listy obecnosci. 

3. Kart do glosowania nie moze bye wiltcej niz radnych obecnych na sesji. 

4. Po przeliczeniu glosow PrzewodnicZl'lcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok61, podajllc wynik 
glosowania. 

5. Karty z oddanymi glosami i protok61 glosowania stanowill za1llcznik do protokolu sesji. 
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§ 54. I. W przypadku glosowania wniosku Przewodniczltcy obrad, przed poddaniem go pod glosowanie 
przedstawia Radzie proponowanlt tresc wniosku. 

2. W pierwszej kolejnosci Przewodniczltcy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej idltcy, jesli moze to 
wykluczyc potrzeb~ glosowania nad pozostalymi wnioskami. 

§ 55. I. Jezeli oprocz wniosku (wnioskow) 0 podj~cie uchwaly w danej sprawie zostanie zgloszony wniosek 
o odrzucenie tego wniosku (wnioskow), w pierwszej kolejnosci Rada glosuje nad wnioskiem 0 odrzucenie wniosku 
(wnioskow) 0 podj~cie uchwaly. 

2. Glosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub ust~pow projektu uchwaly nast~puje 
wedlug ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej kolejnosci PrzewodnicZltcy obrad poddaje pod glosowanie te 
poprawki, ktorych przyj~cie lub odrzucenie rozstrzyga 0 innych poprawkach. 

3. W przypadku przyj~cia poprawki wykluczajltcej inne poprawki do projektu uchwaly, poprawek tych 
nie poddaje si~ pod glosowanie. 

4. W przypadku zgloszenia do tego samego fragmentu projektu uchwaly kilku poprawek stosuje si~ zasad~ 
okreslonlt w ust. 2. 

5. Przewodniczltcy obrad moze zafZltdzic glosowanie Iltcznie nad gruplt poprawek do projektu uchwaly. 

6. Przewodniczltcy obrad zarzltdza glosowanie w ostatniej kolejnosci za przyj~ciem uchwaly w calosci ze 
zmianami wynikajltcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaly. 

7. PrzewodnicZltcy obrad moze odroczyc glosowanie, 0 jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do 
stwierdzenia, czy wskutek przyj~tych poprawek nie zachodzi sprzecznosc pomi~dzy poszczegolnymi 
postanowieniami uchwaly. 

§ 56. Glosowanie zwyk1lt wi~kszoscilt glosow oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskala 
wi~kszlt liczb~ glosow "za" niz "przeciw". GlOSOW wstrzymujltcych si~ i niewaznych nie dolicza si~ do zadnej 
z grup glosujltcych "za" czy "przeciw". 

§ 57. 1. Glosowanie bezwzgl~dnlt wi~kszoscilt glosow oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktore 
uzyskaly co najrnniej 0 jeden glos wi~cej od sumy pozostalych waZnie oddanych glosow, to znaczy przeciwnych 
i wstrzymujltcych si~. 

2. Glosowanie bezwzgl~dnlt wi~kszoscilt ustawowego skladu Rady oznacza, ze przechodzi wniosek lub 
kandydatura, ktora uzyskala liczb~ calkowillt waznych glosow oddanych za wnioskiem lub kandydatem, 
przewyzszajltclt polow~ ustawowego skladu Rady, a zarazem tej polowie najblizszlt. 

3. Bezwzgl~a wi~kszosc glosow przy parzystej liczbie glosujltcych zachodzi wowczas, gdy za wnioskiem lub 
kandydaturlt zostalo oddanych 50% plus 1 waznie oddanych glosow. 

4. Bezwzgl~dna wi~kszosc glosow przy nieparzystej liczbie glosujltcych zachodzi wowczas, gdy za wnioskiem 
lub kandydaturlt zostala oddana liczba glosow 0 1 wiC(ksza od liczby pozostalych waZnie oddanych glosow. 

6 Komisje Rady 


§ 58. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadan Rada tworzy stale lub dorazne Komisje. 


2. Rada powoluje nast~pujltce Komisje stale: 


I) Komisja Konsultacyjno Organizacyjna, 


2) Komisja Budzetu, Finansow i Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego, 


3) Komisja Oswiaty, Zdrowia, Pomocy Spolecznej, Kultury i Kultury Fizycznej, 


4) Komisja Polityki Regionalnej, 


5) Komisja Rewizyjna. 


3. W sklad Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej wchodzi: 


1) Przewodniczltcy Rady jako jej Przewodniczltcy, 


2) Wiceprzewodniczltcy Rady, 


3) Przewodniczltcy pozostalych stalych Komisji Rady. 
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4. Sklad osobowy oraz liczb~ czlonkow pozostalych Komisji stalych okresla odr~bna uchwala Rady. 


§ 59. Zakresy dzialania stalych Komisji Rady okresla odr~bna uchwala. 


§ 60. Do zadan Komisji stalych, w zakresie spraw dla ktorych zostaly powolane, nalez~ w szczegolnosci: 


I) stala praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla ktorych zostaly powolane, 


2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Rad~, Burmistrza oraz przedkladanych przez 

czlonkow Komisji, 

3) wyst~powanie z inicjatyw~ uchwalodawcz~ oraz przygotowanie projektow uchwal, 

4) przyjmowanie i rozpatrywanie wnioskow mieszkanc6w Miasta w sprawach dzialalnosci Rady w zakresie 
kompetencji Komisji. 

§ 61. 1. Komisje stale dzialaj~ zgodnie z rocznym planem pracy, przedlozonym Radzie do zatwierdzenia na 
ostatniej sesji w roku poprzedzaj~cym rok kalendarzowy, w ktorym plan rna bye realizowany. 

2. Komisja stala moze uzupelnie w ci~u roku plan pracy. Zmiany wymagaj~akceptacji Rady. 

§ 62. 1. Komisje stale skladaj~ Przewodnicz~cemu roczne sprawozdania ze swojej dzialalnosci, w formie 
pisernnej, w styczniu nast~pnego roku. W roku koncz~cym kadencj~ Komisje stale skladaj~ sprawozdanie 
z dzialalnosci w calej kadencji na miesi~c przed jej zakonczeniem. 

2. Komisje mog~ odbywae wspolne posiedzenia. 

3. Komisje mog~ podejmowae wspolprac~ z odpowiednimi Komisjami innych gmin, zwlaszcza s~siaduj~cych, 
a nadto z innymi podmiotami jesli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzialalnosci. 

4. Komisje uchwalaj~ opinie oraz wnioski i przekazuj~je Radzie. 

§ 63. I. Pracami Komisji kieruje Przewodnicz~cy Komisji lub jego Zast~pca, przy czym uprawnienia Zast~pcy 
Przewodnicz~cego dotycz~ tylko wewn~trznego toku pracy Komisji. Przewodnicz~cego Komisji wybiera Rada. 
Komisja wybiera ze swego skladu Zast~pcl( zwykl~ wil(kszosci~ glosow w obecnosci co najmniej polowy skladu 
Komisji w glosowaniu jawnym. 

2. Komisje pracuj~ na posiedzeniach, w kt6rych dla ich prawomocnosci winna uczestniczye co najmniej 
polowa skladu Komisji. 

3. Komisje zajmuj~ stanowiska w formie uchwal, opinii i wnioskow w wyniku glosowania jawnego zwykl~ 
wi~kszosci~ glos6w przy obecnosci co najrnniej polowy liczby czlonk6w Komisji. 

4. Szczegolowe zasady dzialania, w tym odbywania posiedzen Komisje ustalaj~ w miarl( potrzeb we wlasnym 
zakresie dzialaj~c w porozumieniu z Przewodnicz~cym Rady. 

§ 64. Rada moze powolywac Komisje dorazne do wykonywania okreslonych zadao. 

§ 65. Sklad osobowy, przedmiot dzialania oraz szczeg610we postanowienia dotycz~ce dzialalnosci Komisji 
doraznych, okresla Rada odr~bn~ uchwal~. 

7 Radni 


§ 66. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 


2. Rozwi~zanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmowi zgody na rozwi~zanie 
stosunku pracy z radnym, jezeli podstaw~ rozwi~zania tego stosunku s~ zdarzenia zwi~zane z wykonywaniem 
przez radnego mandatu. 

3. Na zasadach ustalonych przez Radl( radnemu przysluguj~ diety oraz zwrot koszt6w podr6zy sluzbowych. 

4. Przepis ust. 3 stosuje sil( odpowiednio do Przewodnic~cych Zarz~dow Osiedli. 

§ 67. 1. Radny jest obowi~ny brae udzial w pracach Rady ijej Komisji oraz innych instytucji 
samorz~dowych, do ktorych zostal wybrany lub desygnowany. 

2. Radny nie moze brae udzialu w glosowaniu na sesji Rady ina posiedzeniu Komisji Rady, jezeli dotyczy ono 
jego interesu prawnego. 

§ 68. I. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj~cego radnego 0 rozwi~zanie z nim stosunku pracy, Rada 
moze powolae Komisjl( dorazn~ do szczegolowego zbadania wszystkich okolicznosci sprawy. 
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2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozycje na pismie przewodnicZl:lcemu. 

3. przed podjtclciem uchwaly w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umozliwic radnemu zlozenie 
wyjasnien. 

4. Radni mog/t zwracac si~ bezposrednio do Rady we wszystkich sprawach zwi/tzanych z pelnieniem przez nich 
funkcji radnego. 

Rozdzial4. 

Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej 


I Organizacja Komisji Rewizyjnej 


§ 69.1. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodz/t Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klub6w, z wyj/ttkiem 
Radnych pelni/tcych funkcje PrzewodnicZl:lcego lub WiceprzewodnicZl:lcego. Kluby mog/t zglosic kilku 
przedstawicieli, z kt6rych Rada w drodze uchwaly wylania sklad Komisji Rewizyjnej. 

2. W przypadku glosowania w sprawie wyboru czlonk6w Komisji, PrzewodnicZl:lcy obrad zapytuje kazdego 
z nich czy zgadza si~ kandydowac i po otrzymaniu odpowiedzi twierdZl:lcej zarz/tdza wybory. 

3. Rada podejmuje uchwal~ zwykl/t wi~kszosci/t glos6w w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu 
Rady w glosowaniu jawnym. Zapis ten nie rna zastosowania, gdy nieobecny kandydat zloi:yl uprzednio zgod~ na 
pismie. 

4. Rada moze odwolac Komisj~ Rewizyjn/t na wniosek Y4 ustawowego skladu Rady, na zasadach okreslonych 
w ust. 3. Wyb6r nowej Komisji Rewizyjnej nast~puje na tej samej sesji. 

5. Rada moze odwolac czlonka Komisji Rewizyjnej na zasadach okreslonych w ust,3. Na jego miejsce rada 
powoluje innego czlonka Komisji Rewizyjnej. 

6. Jesli odwolanie dotyczy czlonka klubu Rada uzupelnia sklad Komisji Rewizyjnej z czlonk6w tego klubu. 

7. Mandat czlonka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku wygasnil,cia mandatu radnego, wyboru czlonka 
Komisji na PrzewodnicZl:lcego lub Wiceprzewodnicz/tcego Rady. 

§ 70. 1. Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada zwykl/t wi~kszosci/t glos6w w obecnosci co 
najrnniej polowy skladu Rady w glosowaniu jawnym. 

2. PrzewodnicZl:lcy Komisji Rewizyjnej organizuje prac~ Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. 
W przypadku nieobecnosci Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej lub niemoznosci dzialania, jego zadania 
wykonuje Zast~pca Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej. 

§ 71. 1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj/t wyl/tczeniu od udzialu w dzialaniach Komisji Rewizyjnej, 
w sprawach, w kt6rych moze powstac podejrzenie 0 ich stronniczosc lub interesownosc. 

2. W sprawie wyl/tczenia Zastltpcy Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczegolnych czlonk6w 
decyduje pisemnie przewodnicZl:lcy Komisji Rewizyjnej. 

3.0 wyl/tczeniu Przewodnicz/tcego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 

4. Wyl/tczony czlonek Komisji Rewizyjnej moze odwolac silt na piSmie od decyzji 0 wyl/tczeniu do Rady 
w terminie 14 dni od daty powzi~cia wiadomosci 0 tresci tej decyzji. 

2 Zasady kontroli 

§ 72. Komisja kontroluje dzialalnosc Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz 
jednostek pomocniczych Miasta pod wzglltdem legalnosci, gospodamosci, rzetelnosci, celowosci oraz zgodnosci 
dokumentacji ze stanem faktycznym. 

§ 73. Do zadan Komisji Rewizyjnej nalezy w szczegolnosci: 


1) kontrola realizacji uchwal Rady, 


2) kontrola biez/tca wykonania budzetu (w ciltgu roku budzetowego), 


3) kontrola gospodarowania mieniem komunalnym, 


4) kontrola sposobu i trybu realizacji interpelacji i wniosk6w radnych, 


5) opiniowanie wykonania budzetu gminy, 
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6) fonnulowanie wniosku 0 udzielenie b~di nieudzielenie absolutorium Bunnistrzowi, 


7) opiniowanie wniosk6w 0 przeprowadzenie referendum w sprawie odwolania Bunnistrza, 


8) ocena dzialalnosci Bunnistrza w zakresie wynikaj~cym z upowaznienia udzielonego przez Rad~, 


9) przygotowywanie materia16w dla Rady celem rozpatrzenia skarg obywateli na dzialalnosc Bunnistrza. 


§ 74. I. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w fonnach 
wskazanych w uchwalach Rady. 

2.0 przeprowadzenie kontroli mog~wnioskowac do Rady: 


I) Komisje, 


2) Klub radnych, 


3) grupa 5 radnych. 


§ 75. Komisja Rewizyjna przeprowadza nast~puj~ce rodzaje kontroli: 

I) kompleksowe - obejmuj~ce calosc dzialalnosci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zesp61 dzialan tego 
podmiotu, 

2) problem owe - obejmuj<tce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzialalnosci kontrolowanego 
podmiotu, 

3) sprawdzaj<tce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaly uwzgl~dnione w toku 
post~powania jednostki. 

§ 76. I. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji Rewizyjnej 
zatwierdzonym przez Rad~. 

2. Rada moze podj~c uchwal~ w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie obj~tej zatwierdzonym 
planem pracy Komisji Rewizyjnej. 

§ 77. Kontrola kompleksowa nie powinna trwac dluzej, nii: 45 dni roboczych, a kontrola problemowa 
i sprawdzaj<tca - niz 10 dni roboczych. 

§ 78. I. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj<t zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczeg61nosci 
dotyczy dokument6w maj~cych stanowic podstaw~ okreslonych dzialan (kontrola wst~pna). 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada moze nakazae Komisji Rewizyjnej nie rozpoczynanie kontroli, a takZe 
przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisj~ Rewizyjn~. Powyzsze dotyczy takze wykonywania 
poszczeg61nych czynnosci kontrolnych. 

3. Rada moze nakazae rozszerzenie lub zaw~zenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwaly Rady, 0 kt6rych mowa w ust. 2-3 wykonywane s<t niezwlocznie. 

5. Komisja Rewizyjna jest obowiltZana do przeprowadzenia kontroli w kazdym przypadku podj~cia takiej 
decyzji przez Rad~. Dotyczy to zar6wno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz 
sprawdzaj<tcych. 

§ 79. I. Post~powanie kontrolne przeprowadza si~ w spos6b umozliwiaj<tcy bezstronne i rzetelne ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego dokumentowanie i ocen~ 
kontrolowanej dzialalnosci wedlug kryteri6w okreslonych w § 72 Statutu. 

2. Stan faktyczny us tala si~ na podstawie dowod6w zebranych w toku post~powania kontrolnego. 

3. Dowodami mog<t bye w szczeg6lnosci: dokumenty, wyniki ogl~dzin, zeznania swiadk6w, opinie bieglych 
oraz pisemne wyjasnienia i oswiadczenia kontrolowanych. 

3 Tryb kontroli 

§ 80. I. Kontrole kompleksowe przeprowadza w imieniu Komisji Rewizyjnej zesp61 kontrolny licz<tcy co 
najmniej 2 czlonk6w, wylonionych przez Komisj~ Rewizyjn<t. Kontrole problemowe i sprawdzaj<tce mog~ bye 
przeprowadzone przez jednego czlonka Komisji. 

2. Czlonkowie zespolu kontrolnego przeprowadzaj~ kontrol~ na podstawie pisemnego, imiennego 
upowaznienia, wystawionego przez Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej. 
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3. W upowaznieniu winny bye wyszczeg61nione: podmiot, zakres i termin kontroli. 

4. Komisja Rewizyjna moze skorzystac z porad, opinii i ekspertyz os6b posiadaj~cych wiedz~ fachow~ 
w zakresie zwi~zanym z przedmiotem dzialania. 

5. W przypadku koniecznosci powolania bieglych i ekspert6w, Komisja Rewizyjna zwraca si~ z odpowiednim 
wnioskiem do Rady. Na podstawie podj~tej w tej sprawie uchwaly Burmistrz zatrudnia i oplaca prac~ bieglych 
b~dz ekspert6w. 

§ 81. I. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi~zany jest zapewnic warunki i srodki niezb~dne dla 
prawidlowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi~zany jest w szczeg6lnosci przedkladac na z~danie Zespolu 
kontrolnego dokumenty i materialy niezb~dne do przeprowadzenia kontroli oraz umozliwienia kontroluj~cym 
wst~pu do obiekt6w i pomieszczen kontrolowanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, kt6ry odm6wi wykonania czynnosci, 0 kt6rych mowa w ust. 1 i 2, 
obowi~zany jest do niezwlocznego zlozenia na r~ce osoby kontroluj~cej pisemnego wyjasnienia. 

4. Na z~danie Zespolu kontrolnego, Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi~zany jest udzielic ustnych 
i pisemnych wyjasnien, takie w przypadkach innych, niz okreslone w ust. 3. 

5. Czynnosci kontrolne wykonywane s~ w miar~ mozliwosci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego 
podmiotu. 

§ 82. Zadaniem Zespolu kontrolnego jest: 

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 

2) ustalenie, czy zachodz~ nieprawidlowosci i uchybienia oraz skutk6w i przyczyn ich powstania, jak r6wniez 
os6b odpowiedzialnych za ich powstanie. 

4 Protokoly kontroli 

§ 83. 1. W terminie 7 dni od daty zakonczenia kontroli z jej przebiegu sporz~dza si~ protok61, kt6ry podpisuj~ 
wszyscy czlonkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 

2. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 
kontroluj~cych, osoby te s~ obowi¥ane do zlozenia w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjasnienia ich 
przyczyn. Wyjasnienia, sklada si~ na r~ce Przewodnicz~cego Komisji Rewizyjnej. lezeli podpisania protokolu 
odm6wi czlonek zespolu kontrolnego, sklada on wyjasnienia na r~ce Przewodnicz~cego Rady. 

3. Protok61 powinien zawierac: 


1) nazw~ jednostki kontrolowanej i dane osobowe jej kierownika, 


2) imiona i nazwiska os6b kontroluj~cych, 


3) czas trwania kontroli, 


4) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego, 


5) ustalenie nieprawidlowosci i uchybien, przyczyn ich powstania, os6b odpowiedzialnych za ich powstanie oraz 

wskazanie dowod6w potwierdzaj~cych ustalenia zawarte w protokole, 


6) ewentualne wyjasnienia kierownika jednostki kontrolowanej, 


7) podpisy, 


8) wykaz zal~cznik6w. 

4. Kopie protokolu otrL:ymuj~ Przewodnicz~cy, Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej 
i kierownikjednostki kontrolowanej. 

§ 84. 1. Wnioski z kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w formie sprawozdania w terminie 14 dni 
od zakonczenia kontroli, a Rada kieruje do kontrolowanej jednostki i do Burmistrza wyst!\pienie pokontrolne, 
zawieraj1tce uwagi i wnioski dotycz1tce stwierdzonych nieprawidlowosci, propozycje zapobiegania im 
w przyszlosci oraz usprawnienia dzialalnosci, kt6ra byla przedmiotem kontroli. 
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2. Kierownicy jednostek, do kt6rych wyst'l}lienie pokontrolne zostalo skierowane, Sl\. zobowil\.zani 
w wyznaczonym terminie zawiadomic Komisj\! 0 sposobie wykorzystania uwag i 0 wykonaniu wniosk6w. W razie 
braku mozliwosci wykonania wniosk6w, nalezy podac uzasadnione przyczyny i propozycje, co do sposobu 
usuni\!cia stwierdzonych nieprawidlowosci. 

5 Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

§ 85. I. Komisja Rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia 
kazdego roku. 

2. Plan taki powinien zawierac w szczeg6lnosci: terminy odbywania posiedzen, terminy i wykaz jednostek, 
ktore zostanl\. poddane kontroli kompleksowej. 

3. Za zgodl\. Rady Komisja Rewizyjna moze przeprowadzie post\!powanie kontrolne w zakresie i terminie 
nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli. 

§ 86. I. Komisja Rewizyjna sklada Radzie, w formie pisemnej, w terminie do 31 stycznia kaidego roku roczne 
sprawozdanie ze swojej dzialalnosci w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierae: 

I) liczb\!, przedmiot, miejsca, rodzaj, czas przeprowadzanych kontroli, 

2) wykaz istotnych nieprawidlowosci wykrytych w toku kontroli, 

3) wykaz uchwal podj\!tych przez Komisj\! Rewizyjnlb 

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z istotnyrni wnioskami wynikajl\.cymi z tych 
kontroli. 

3. Poza przypadkiem ustalonym w ust. I, Komisja Rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej dzialalnosci po 
podj\!ciu stosownej uchwaly Rady, okreslajl\.cej przedmiot i termin zlozenia sprawozdania. 

7 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

§ 87. L Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Przewodnicz<\.Cego Komisji 
Rewizyjnej zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miar\! potrzeb. 

2. Przewodniczl\.cy Komisji Rewizyjnej zwoluje posiedzenia Komisji, ktore nie sl\. obj\!te planem pracy Komisji 
Rewizyjnej, w formie pisemnej. 

3. Posiedzenia, 0 jakich mowa w ust. 2, mogl\. bye zwolywane z wlasnej inicjatywy Przewodnicz'l.cego Komisji 
Rewizyjnej, a true na pisemny wniosek: 

I) nie mniej niz 7 Radnych, 


2) nie mniej niz 3 czlonk6w Komisji Rewizyjnej. 


4. Radni skladajl\.cy wniosek w sprawie zwolania posiedzenia Komisji Rewizyjnej obowi'l.zani S'l. wskazae we 
wniosku przyczyn\! jego zlozenia. 

5. Z posiedzen Komisji Rewizyjnej nalezy sporz'l.dzie protok61, kt6ry winien bye podpisany przez wszystkich 
czlonkow Komisji uczestniczl\.cych w posiedzeniu. 

§ 88. Uchwaly i opinie Komisji Rewizyjnej zapadaj'l. zwykl'l. wi\!kszosci'l. glos6w w obecnosci co najmniej 
polowy skladu Komisji w glosowaniu jawnym. 

§ 89. 1. Komisja Rewizyjna moze na zlecenie Rady lub tez po powzi\!ciu stosownych uchwal przez wszystkie 
zainteresowane Komisje wsp61dzialae w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami, w zakresie ich 
wlasciwosci rzeczowej. 

2. Wspoldzialanie moze polegae w szczegolnosci na wymianie uwag, informacji i doswiadczen dotycz'l.cych 
dzialalnosci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wsp6lnych kontroli przez czlonkow Komisji Rewizyjnej 
i radnych - czlonkow innych Komisji Rady. 

3. PrzewodnicZl\cy Komisji Rewizyjnej moze zwracae si\! do Przewodnicz'l.cych innych Komisji 
o oddelegowanie w sklad zespolu kontrolnego radnych maj'l.cych kwalitikacje w zakresie tematyki obj\!tej kontrol'l.. 

4. Do czlonkow innych Komisji uczestnicz'l.cych w kontroli, przeprowadzonej przez Komisj\! Rewizyjn'l. 
stosllje si\! odpowiednio przepisy niniejszego rozdzialu. 
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Rozdzial5. 

Zasady dzialania klubOw radnych 


§ 90. Radni mogq tworzyc kluby radnych. 


§ 91. I. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzialu przez co najmniej 3 radnych. 


2. Fakt utworzenia klubu radni zglaszajq przewodniczqcemu podajqc: nazw~ klubu, list~ czlonkow, imi~ 
i nazwisko przewodniczqcego klubu. 

3.0 powolaniu klubu Przewodniczqcy powiadamia radnych na najblizszej sesji. 

4. W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwiqzania przewodniczqcy klubu jest obowiqzany do niezwlocznego 
poinformowania 0 tym Przewodniczqcego. 

§ 92. I. Kluby dzialajq wylqcznie w ramach Rady. 

2. Przewodniczqcy prowadzi rejestr klubow. 

§ 93. I. Kluby dzialajq w okresie kadencji Rady. UpIyw kadencji Rady jest rownoznaczny z rozwiqzaniem 
klubow. 

2. Kluby mogq ulegae wczesniejszemu rozwiqzaniu na mocy uchwal ich czlonkow, podejmowanych 
bezwzgl~dnq wi((kszosciq w obecnosci co najmniej polowy czlonkow klubu. 

§ 94. Prace klubow organizujq przewodniczqcy klubow. wybierani przez czlonkow klubu. 


§ 95. 1. Kluby mogq uchwalac wlasne regulaminy. 


2. Regulaminy klubow nie mogq bye sprzeczne ze Statutem Miasta. 

3. Przewodniczqcy klubow Sq obowiqzani do niezwlocznego przedkladania regulaminow klubow 
Przewodniczqcemu. 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy takZe zmian regulaminow. 


§ 96. I. Klubom przyslugujq uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze. 


2. Kluby mogq przedstawiae swoje stanowisko na sesji Rady wylqcznie przez swych przedstawicieli. 


Rozdzial6. 

Tryb pracy Burmistrza 


§ 97. Burmistrz wykonuje: 


1) uchwaly Rady, 


2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 


3) zadania powierzone, 0 He ich wykonywanie na mocy przepisow obowiqzujqcego prawa nalezy do niego, 


4) inne zadania okreslone ustawami i niniejszym Statutem. 


§ 98. 1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady. 

2. W przypadku nieobecnosci Burmistrz wyznacza swojego przedstawiciela. 

§ 99. W posiedzeniach Komisji moze uczestniczye Burmistrz lub Zast~pca Burmistrza oraz osoba upowazniona 
przez Burmistrza. 

Rozdzial7. 
Postanowienia koncowe 


§ 100. Zmiana Statutu nast((puje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. 
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Mapa adrninistracyjna Miasta Mak:6w Mazowiecki Zal~cznik Nr 1 
do Statutu Miasta Mak6w Mazowiecki 

....., I 

PUUUSK 

I 

tIC_., 
na.u......... 

\ .. 
\ T ,,

/1 ......... 
I- I. 

...... 

...... 
'7::1 

I i 

o 
.......... 

I -'. I........, 
..........: 

IIt ' I 
I -:.:: i 

......,/ 
~-, 

."......., 

I I 

\ 

""

I
WARSlAWA 

Id: 1784E3FO-AD51-48AF-9D08-511112711871. Podpisany Slrona 17 



Zalf\.cznik Nr 2 

do Statutu Miasta 

Mak6w Mazowiecki 

Herb Miasta Makow Mazowiecki 
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Zal<\.cznik nr 3 
do Statutu Miasta 
Mak6w Mazowiecki 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 


ORAZ INSTYTUCJI KUlTURY 


MIASTA MAKOW MAZOWIECKI 


1. Urzqd Miejski 

2. Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej. 

3. Jednostki oswiatowe: 

1 ) Przedszkole Samorzqdowe Nr 1, 

2) Przedszkole Samorzqdowe Nr 2, 

3) Przedszkole Samorzqdowe Nr 4. 

4) Zesp6t Szk6t Nr 1, w kt6rego sktad wchodzq: 

a) Szkota Podstawowa Nr 1, 


b) Publiczne Gimnazjum Nr 1. 


5) Zesp6J Szk6t Nr 2, w kt6rego sktad wchodzq: 


a) Szkota Podstawowa Nr 2, 


b) Publiczne Gimnazjum Nr 2. 


6) Miejski Zesp6t Obstugi Szk6t i Plac6wek Oswiatowo Wychowawczych. 

4. Instytucje kultury: 

1) Miejski Dom Kultury, 

2) Miejska Biblioteka Publiczna. 

ld: 17B4E3FO-AD51-48AF-9D08-511112711 B71. Podpisany Strona 19 



Uzasadnienie 

DO UCHW AL Y NR XXXVII1240/20 13 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 5 grudnia 2013r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Makow Mazowiecki 

W art.l8 ust.2 pkt I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poin. 
zm) - w brzmieniu "Do wy1<lcznej wlasciwoSci rady gminy nalezy uchwalenie statutu gminy" zapis ustawy daje 
delegacj~ Radzie Miejskiej do uchwalenia Statutu Miasta. 

Statut Miasta Makowa Mazowieckiego byl uchwalony 

- UCHWALl\ Nr XXIXlI7312005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. Nr 
287., poz. 10849) oraz zmieniany 

- UCHWALl\ NR XII7512007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007 r. 
w sprawie zmian w Statucie Miasta Makowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007 r. Nr 184., 
poz.5105). 

Na przestrzeni lat wprowadzano nowe regulacje prawne m.in. dose istotne zmiany w ustawie 
o samorz<ldzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z pow. zm), now<l ustaw~ 0 pracownikach samorz<ldowych 

(Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z p6zn. zm.) oraz 0 finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). 
W zwi<lzku z tym zapisy w statucie staty si~ niesp6jne z niektorymi zapisami ustawowymi. Maj<lc powyi:sze na 
uwadze Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwal<l Nr XXIII/148/2012 z dnia 4 paidziemika 2012 r. 
powolala Dorazn<l Komisj~, kt6rej przedmiotem dzialania bylo przygotowanie projektu nowego Statutu Miasta 
Mak6w Mazowiecki. 

Komisja zweryfikowala pod wzgl~dem merytorycznym oraz prawnym zapisy w obowi<lZUj<lcym 
dotychczas Statucie. W efekcie swoich prac Komisja przedklada Wysokiej Radzie pod obrady nowy projekt 
Statutu. 

Maj<lc powyzsze na uwadze podj~cie uchwaty jest w pelni uzasadnione. 
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