
UCHWAŁA NR LII/375/2018
RADY MIEJSKIEJ W  MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się,  co następuje:

§ 1. W statucie Miasta Maków Mazowiecki, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statut Miasta 
Maków Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 2013 r. poz. 13208 ze zm.) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 2 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) Komisja Skarg – Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim”;

2) uchyla się § 30 pkt 5 i 6;

3) § 32 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach dotyczących Miasta Maków Mazowiecki radni mogą kierować interpelacje 
i zapytania do Burmistrza.

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Miasta Maków Mazowiecki; Interpelacja 
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające 
z niej pytania.

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Miasta Maków Mazowiecki, a także 
w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się 
odpowiednio.

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je 
niezwłocznie Burmistrzowi.

5. Burmistrz  lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

6. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Miasta Maków Mazowiecki oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty”;

4) uchyla się § 33;

5) § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
a nagrania są udostępniane na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w Biurze Rady”;

6) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: stałe Komisje Rady, Burmistrz, Klub radnych, grupa 
/minimum 3/ radnych, grupa 200 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze do Rady 
z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnej uchwale”;

7) w § 45 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do projektu uchwały zgłoszonego przez klub radnych w trybie art. 20 ust. 6 ustawy 
o samorządzie gminnym Burmistrz  wyraża opinię najpóźniej przed głosowaniem projektu uchwały”;
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8) § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 
elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań”;

9) w § 51 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1. a W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego 
systemu do głosowania Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie imienne”;

10) § 52 otrzymuje brzmienie:

„§ 52. Głosowanie imienne przeprowadza się przez podniesienie ręki w ten sposób, 
że Przewodniczący obrad, podaje do protokołu sesji nazwiska i imiona radnych oraz sposób głosowania 
każdego radnego. Poza tym do głosowania imiennego stosuje się zasady obowiązujące przy głosowaniu 
jawnym”;

11) w § 58 ust. 2 pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem;

12) w § 58 ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Komisja Skarg”;

14) w § 60 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) udzielanie pomocy Radzie w procesie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji, z zachowaniem 
terminów wynikających z przepisów odrębnych”;

14) uchyla się § 73 pkt 9;

15) po Rozdziale 4 dodaje się Rozdział 4a w brzmieniu: 

„Rozdział 4a.
Zasady i tryb działania Komisji Skarg

§ 89a. W skład Komisji Skarg wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

§ 89b. Przewodniczącego Komisji Skarg i jego zastępcę wybierają członkowie komisji.

§ 89c. Przewodniczący Komisji Skarg organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady.

§ 89d. Członkowie Komisji Skarg podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, 
w których zaistniał konflikt interesów lub może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub 
interesowność.

§ 89e. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący 
Komisji Skarg.

§ 89f. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Skarg decyduje Rada.

§ 89g. Komisja Skarg jest władna do zajmowania stanowiska, jeżeli w posiedzeniu bierze udział 
co najmniej połowa jej członków.

§ 89h. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących:

1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, petycji lub wniosku,

2) przekazuje pismo Przewodniczącemu Komisji Skarg celem przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi, petycji lub wniosku.

§ 89i. Komisja Skarg nie rozpatruje anonimowych skarg, petycji i wniosków obywateli.
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§ 89j. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Skarg należy zwoływanie posiedzeń Komisji 
Skarg w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przekazania do Komisji Skarg skargi, petycji lub 
wniosku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji Skarg posiedzenie Komisji Skarg 
zwołuje jego zastępca.

§ 89k. Komisja Skarg, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku 
ze złożoną skargą, petycją lub wnioskiem może:

1) wystąpić do Burmistrza lub właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o złożenie 
wyjaśnień i zajęcie stanowiska w przedmiocie rozpatrywanej skargi, petycji lub wniosku,

2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia.

§ 89l. Komisja Skarg po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego podejmuje, zawierającą 
uzasadnienie uchwałę zawierającą propozycję sposobu załatwienia skargi, petycji lub wniosku, 
a następnie przekazuje ją Przewodniczącemu.

§ 89m. Komisja Skarg jest zobowiązana do:

1) przestrzegania terminów określonych przepisami prawa przy rozpatrywaniu skargi, petycji lub 
wniosku,

2) przygotowania projektu uchwały w przypadku konieczności wydłużenia terminu załatwienia skargi, 
petycji lub wniosku i przedłożenia go Przewodniczącemu.

§ 89n. Komisja Skarg w terminie do końca stycznia składa Radzie sprawozdanie z działalności 
za rok poprzedni”;

16) w § 91 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

„5. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów i informuje Radę zarówno o powstaniu klubu, jak jego 
rozwiązaniu.

6. Klub może ulec, w okresie kadencji Rady, rozwiązaniu na mocy uchwały jego członków, podjętą 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

7. Gdy liczba członków klubu spadnie poniżej trzech, klub ulega rozwiązaniu, o czym 
Przewodniczący informuje Radę, zgodnie z ust. 5”.

§ 2. Do skarg, petycji i wniosków obywateli, które wpłynęły do Burmistrza przed dniem wejścia w życie 
uchwały a nie zostały rozpatrzone, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji 
organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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