
UCHWAŁA NR XLII/361/2013
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk

Na podstawie art. 3 ust 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 roku  poz. 594) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z 16 lutego 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk (Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 2514), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„§ 33. 1. Osiedla tworzy, łączy i znosi Rada Miejska w drodze uchwały z inicjatywy mieszkańców lub 
Burmistrza po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia konsultacji określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.”;

2) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. Rada Osiedla jest uprawniona między innymi do: 

1) podejmowania uchwał w sprawie przejęcia składników mienia komunalnego do zarządzania 
i korzystania, przekazanych zarządzeniem Burmistrza Miasta, 

2) wnioskowania do Burmistrza Miasta o przekazanie wskazanych składników mienia komunalnego, 

3) opiniowania szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego osiedla w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego, komunikacji, handlu, gastronomii, oświaty itp., 

4) udziału w opracowywaniu projektu budżetu Miasta.”;

3) w załączniku nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, burmistrz lub 
wyznaczona przez niego osoba w każdym punkcie sesji. W przypadku sesji zwołanej poza rocznym planem 
pracy, wnioski dotyczące zmian w porządku obrad należy zgłaszać w punkcie „Otwarcie obrad sesji”.”;

4) w załączniku nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie odbywa się za pomocą aparatury do głosowania oraz przez podniesienie ręki. Za głos ważny 
uznaje się wynik zapisany w systemie do głosowania. Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania 
imiennego w trybie jawnym. Przewodniczący obrad przed przystąpieniem do głosowania wygłasza formułę: 
„przystępujemy do imiennego głosowania” i określa przedmiot głosowania.”;

5) do załącznika nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 36 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku, gdy projekt uchwały nie został przekazany na piśmie do zaopiniowania przez radcę 
prawnego oraz do Burmistrza w celu uzyskania opinii, dany projekt nie może być umieszczony w porządku 
obrad.”;
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6) w załączniku nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 56 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) właściwej ze względu na przedmiot skargi komisji – w celu zbadania zarzutów skargi lub zbadania czy 
Rada jest właściwa do jej rozpatrzenia, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego w sposób 
umożliwiający załatwienie skargi, na sesji wypadającej w okresie jednego miesiąca od dnia złożenia 
skargi.”;

7) w załączniku nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku nie załatwienia skargi w terminie określonym w ust. 3 pkt 1 Przewodniczący Rady jest 
obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi.”;

8) w załączniku nr 5 Regulamin Pracy Rady Miejskiej § 60 otrzymuje brzmienie: 

„§ 60. Przepisy § 56-59 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania przez Radę wniosków.”;

9) w załączniku nr 6 Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płońsku § 5 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„2) na wniosek Burmistrza Miasta, zatwierdzony przez Radę Miejską.”;

10) w załączniku nr 6 Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płońsku § 9 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„3. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział radni oraz inne osoby niebędące członkami Komisji.”;

11) do załącznika nr 6 Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Płońsku § 13 po ust. 4 dodaje się 
ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Kierownik jednostki kontrolowanej może podpisać protokół kontrolny wnosząc do niego uwagi 
odnoszące się do oczywistych pomyłek popełnionych przez Komisję.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/361/2013

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z 21 lutego 2013 r. w sprawie 
powołania Doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Płońsku, ustalenia składu liczbowego i osobowego 
radnych oraz zakresu jej działania, Doraźna Komisjia Statutowa po dokonaniu analizy Statutu Gminy Miasto 
Płońsk wypracowała propozycje zmian zgodnie z treścią niniejszej uchwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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