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UCHWAŁA NR XXXIV/205/2018
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta Sokołów Podlaski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim, uchwala co następuje:
§ 1. W Statucie Miasta Sokołów Podlaski stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/61/2003 Rady Miejskiej
w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2003r. Nr 217 poz. 5597; zm.: z 2004r. Nr 151 poz. 3813, Nr 318 poz. 10495, z 2005r.
Nr 105 poz. 2972, z 2013r. poz. 3721) dokonuje się następujących zmian:
1)

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Tryb pracy i organizacja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim oraz Komisji Rady w tym Komisji
Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

2)

w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„Komisji Skarg – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

3)

skreśla się Rozdział II Zadania i zakres działania Miasta (§ 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18)

4)

w § 27 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.”;

5)

w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„Zasady i tryb działania Komisji Skarg określa Rozdział VIII”;

6)

w § 34 skreśla się ust. 2,

7)

w § 37 skreśla się ust. 1,

8)

§ 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja ma prawo wglądu w dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, wstępu do
obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu oraz do żądania od kierownika jednostki ustnych
i pisemnych wyjaśnień.”;

9)

w § 37 skreśla się ust. 3 i 4,

10) w § 43 skreśla się ust. 2,
11) w § 45 ust. 2 skreśla się lit. a,
12) § 63 otrzymuje brzmienie:
„1. Z każdej sesji sporządza się protokół.
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2. Protokół z sesji jest zwięzłym odzwierciedleniem jej przebiegu i zawiera w szczególności:
a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, oznaczane są kolejno cyfrą arabską i „łamane” przez rok, czas jej
rozpoczęcia i zakończenia, numery uchwał i tytuły oraz treść, imię i nazwisko prowadzącego obrady
i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) ustalony porządek obrad,
f) przebieg obrad, w szczególności ich streszczenie, teksty zgłoszonych wniosków, jak również
uchwalonych wniosków oraz na wniosek radnego treść jego wystąpienia,
g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz
głosów nieważnych,
h) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
3. Do czasu odbycia następnej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i obejrzeniu nagrania
z przebiegu sesji. Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do
Rady, która go rozpatruje i przeprowadza glosowanie nad przyjęciem.
4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez
Radę uchwał i inne dokumenty związane z sesją.
5. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia sesji.
6. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza zainteresowanym
jednostkom.
7. Uchwały Rady publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.”;
13) w § 64 skreśla się ust. 2,
14) w § 65 ust. 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) grupa co najmniej 200 mieszkańców Miasta posiadających czynne prawo wyborcze do organu
stanowiącego, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym”;
15) tytuł Rozdziału VII otrzymuje brzmienie:
„Tryb pracy Burmistrza”;
16) § 71 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz składa Radzie na każdej sesji sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od poprzedniej
sesji.”;
17) § 73 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz przyjmuje interesantów w dniach i godzinach pracy Urzędu.”
18) skreśla się § 74,
19) § 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Burmistrz może uczestniczyć w sesjach Rady”;
20) Rozdział VIII otrzymuje tytuł „Organizacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”
21) § 76 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja skarg składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
2. Przewodniczącego Komisji skarg, powołuje i odwołuje Rada.
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3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji skarg, wybiera Komisja skarg, na wniosek Przewodniczącego
Komisji.”;
22) po § 76 dodaje się: § 76a, § 76b, § 76c, § 76d, § 76e, 76f w brzmieniu:
„§ 76a. 1. Komisja Skarg rozpatrując skargi, wnioski i petycje zobowiązana jest do:
a) wszechstronnego wyjaśniania stanu faktycznego i prawnego,
b) dbania o terminowe załatwianie skarg, wniosków i petycji,
c) przygotowania propozycji sposobu rozstrzygnięcia na obrady sesji,
d) wyczerpującego i wszechstronnego uzasadnienia odpowiedzi.
§ 76b. 1. Jeżeli Komisja Skarg nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
Przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady z wnioskiem o przesłanie
właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego.
2. Komisja skarg prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, wniosku lub petycji występuje
odpowiednio do Burmistrza lub do właściwego kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zajęcie stanowiska w terminie 14 dni.
3. Komisja po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 2 oraz po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego, przygotowuje propozycję sposobu załatwienia skargi, wniosku lub petycji i przekazuje je
Przewodniczącemu Rady, który przedstawia stanowisko komisji na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
§ 76c. Przewodniczący Komisji skarg organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
§ 76d. 1. Komisja odbywa posiedzenia z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań.
2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
3. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji w głosowaniu jawnym i podpisywane są przez wszystkich członków Komisji obecnych na
posiedzeniu.
4. Komisja składa Radzie sprawozdanie z działalności po zakończeniu roku kalendarzowego do końca
stycznia następnego roku.
§ 76e. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o terminie załatwienia skargi, jeżeli najbliższa sesja
Rady planowana jest w terminie późniejszym niż termin określony w Kodeksie postępowania
administracyjnego.
§ 76f. Przewodniczący Rady informuje skarżącego o terminie sesji na której rozpatrywana skarga, wniosek
lub petycja.”;
23) skreśla się § 88, § 89,
24) w § 91 skreśla się określenie „w § 89”
25) skreśla się § 92,
26) skreśla się Rozdział XIV – Pracownicy samorządowi (§ 100, § 101 i § 102)
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała ma zastosowanie do kadencji rady gminy następujących po kadencji w czasie których weszła
w życie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Rybak

