
 

UCHWAŁA Nr XXXV/173/2009 

RADY MIASTA ŁASKARZEW 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Łaskarzew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W „ Statucie Miasta Łaskarzew”, stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/52/03 Rady Miasta w Ła-

skarzewie z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łaskarzew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 

2003r. Nr 216, poz. 5576), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 2 wyrażenie „ustny”, zastępuje się wyrażeniem: „pisemny”. 

2) skreślono 

3) w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady”, 

b) w ust. 2 wyrażenie: „ wiceprzewodniczącego”, zastępuje się wyrażeniem „wiceprzewodniczących”, 

c) w ust. 5 wyrażenie: „wiceprzewodniczącego”, zastępuje się wyrażeniem: „wiceprzewodniczących”. 

4) w § 10 ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„5. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż 8 godzin, a porządek obrad nie powinien zawierać więcej 

niż 15 punktów”. 

5) w § 15: w ust. 2 skreśla się wyrażenie: ”planów społeczno-gospodarczych”. 

6) skreślono 

7) skreślono 

8) w § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Projekt protokołu z sesji Rady wykłada się do wglądu radnych, w Urzędzie Miasta, na 7 dni przed 

planowaną następną sesją”. 

9) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu: 

„§ 37a. 

Oprócz uchwał Rada może podejmować: 

1. postanowienia proceduralne. 

2. deklaracje- zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania. 

3. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie. 

4. opinie – zawierające oświadczenie wiedzy oraz oceny”. 

10) w § 38 skreśla się ust. 2. 

11) w § 49: 

a) skreśla się ust. 3. 

b) w ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji.” 

c) w ust. 5 dodaje się pkt. 3) w brzmieniu: 

„3) na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady”. 

13) w § 60 skreśla się ust.2. 



12) skreślono 

14) w § 78: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewod-

niczącego komisji”. 

b) w ust. 3 skreśla się wyrażenie: „ oraz sekretarza”. 

15) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do trybu pracy komisji stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące zwoływania sesji i trybu 

pracy Rady, z tym, że posiedzenie komisji przewodniczący zwołuje z zachowaniem 5 – dniowego ter-

minu zawiadomienia. Dopuszcza się możliwość zawiadamiania telefonicznego lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady stosuje się 

odpowiednio do przewodniczących komisji”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaskarzew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta: 

inż. Tomasz Narojczyk 

 


