
 

UCHWAŁA Nr XLV/552/2018 

RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 25 września 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie Statutu Miasta Mława 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Statucie Miasta Mława, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIX/299/2013 Rady 

Miasta Mława z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2013 r. poz. 6807 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”, 

 

2) w § 2 ust. 2, po punkcie 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Mława”, 

 

3) w § 2 ust. 2, po punkcie 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) ustawa – ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”, 

 

4) § 42 otrzymuje brzmienie: 

„Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, burmistrz, Komisje Rady oraz określona 

w ustawie grupa mieszkańców, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”, 

 

5) § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W głosowaniach jawnych Radni głosują poprzez urządzenia umożliwiające  

sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań, przy równoczesnym 

podniesieniu ręki”, 

 

6) w § 50 ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest 

możliwe z przyczyn technicznych, głosowanie odbywa się zgodnie z § 51.”, 

 

7) § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rada, w terminie określonym przez ustawę, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu 

referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie 

Burmistrzowi absolutorium bądź wotum zaufania jedynie na wniosek co najmniej 1/4 

ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.” 



 

8) § 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Wniosek, o którym mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia 

przyczyny odwołania i podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.” 

 

9) § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Rada ustanawia następujące komisje stałe: 

1)Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 

2)Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 

3)Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych, 

4)Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, 

5)Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.” 

 

10) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu są sprawy: 

1) gospodarki środkami finansowymi,  

2) opiniowanie projektu budżetu i zmian uchwały budżetowej,  

3) opiniowanie uchwał okołobudżetowych i zmian w tych uchwałach,  

4) analiza bieżącej działalności i gospodarki finansowej jednostek 

organizacyjnych,  

5) analiza gospodarki finansowej funduszami celowymi. 

 

2. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  

sprawy: 

1) wychowania i edukacji,  

2) kultury, sportu i turystyki,  

3) promocji Miasta i współdziałania z organizacjami pozarządowymi. 

 

3. Przedmiotem działania Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych są sprawy: 

1) promocji i ochrony zdrowia,  

2) polityki prorodzinnej,  

3) wspierania osób niepełnosprawnych,  

4) pomocy społecznej,  

5) aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

 

4. Przedmiotem działania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 

Przeciwpożarowej są sprawy: 

1) stanu bezpieczeństwa publicznego w Mieście,  

2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

3) przeciwdziałania zagrożeniom społecznym,   

4) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,   

5) obronności. 

 

5. Przedmiotem działania Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska są sprawy: 

1) przegląd i ocena stanu technicznego dróg gminnych,  



2) gospodarki mieniem,   

3) budownictwa,   

4) zagospodarowania przestrzennego i geodezji, 

5) utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  

6) transportu i dróg publicznych,  

7) rolnictwa i leśnictwa,  

8) gospodarki wodnej,  

9) ochrony środowiska, przyrody.” 

 

 

11) Po rozdziale IV dodaje się rozdział IV a w brzmieniu: 

 

„Rozdział IV a 

Zasady i tryb działania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

§ 96 a1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi nie więcej niż 7 radnych,  

w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyłączeniem Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady. 

2. Procedurę wyboru oraz odwoływania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa 

§ 53 ust. 3 i 4 Statutu. 

§ 96 b1. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego, 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, 

w głosowaniu jawnym. 

3. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje jej pracę i prowadzi obrady 

a w przypadku nieobecności, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę 

potrzeb. 

5. Posiedzenia są protokołowane. 

§ 96 c1. Komisja Skarg, Wniosków i petycji przyjmuje, rozpatruje i przygotowuje propozycje 

odpowiedzi na kierowane do Rady skargi, wnioski, petycje. 

2. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i propozycje, o których mowa w ust. 1, 

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Komisji, w głosowaniu jawnym i są przekazywane Przewodniczącemu Rady. 

§ 96 d1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej 

działalności na pierwszej sesji w następnym roku kalendarzowym. 

2. W roku kończącym kadencję, Komisja składa sprawozdanie z działalności w całej kadencji. 

Ze sprawozdaniem Rada zapoznaje się na ostatniej zwyczajnej sesji przez końcem 

kadencji.”, 



12) § 97 otrzymuje brzmienie: 

„Radni Miasta Mława mogą tworzyć kluby radnych”, 

 

13) § 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez wymaganą ustawą 

liczbę radnych”, 

 

14) Załącznik Nr 7 do Statutu Miasta Mława otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1  

do niniejszej uchwały. 

 

15) Załącznik Nr 9 do Statutu Miasta Mława otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu 

terytorialnego następującej po kadencji organów wybranych w wyborach przeprowadzonych 

w dniu 16 listopada 2014r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miasta  

             mgr Leszek Ośliźlok  

 


