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UCHWAŁA NR ……….. 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……….    2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta Sochaczewa 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm1) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:  

 

 

       § 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXIX/221/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. 

w sprawie Statutu Miasta Sochaczewa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 185, poz. 4863, 

z 2007 r. Nr 58, poz. 1312, Nr 184, poz. 5111, Nr 260, poz. 8432, z 2010 r. Nr 83, poz. 1384 

oraz z 2012 r. poz. 7010) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 1 - 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Statut Miasta Sochaczewa określa w szczególności: 

1) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Miasta; 

2) zasady działania klubów radnych; 

3) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej; 

4) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; 

5) zasady uczestnictwa przewodniczącego organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej w pracach Rady; 

6) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej 

w ramach budżetu Miasta; 

7) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy Miasta 

w ramach wykonywania zadań publicznych. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Mieście - należy przez to rozumieć gminę - Miasto Sochaczew;  

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sochaczewie; 

3) Radnym - należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Sochaczewie; 

4) Przewodniczącym Rady- należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Sochaczewie; 

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Sochaczewa ; 

6) sesji Rady -  należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Sochaczewie; 

7) komisji stałej - należy przez to rozumieć komisję stałą Rady Miejskiej 

w Sochaczewie; 

8) komisji doraźnej - należy przez to rozumieć komisję doraźną Rady Miejskiej 

w Sochaczewie; 

9) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej  w Sochaczewie; 

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym;  

11) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sochaczewie. 
 

 

_______________________________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz w Dz. U. z 2018 r. poz. 130 



 

 

§ 3. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Miasta z mocy prawa stanowią 

wspólnotę samorządową, realizują swoje zbiorowe cele lokalne bezpośrednio przez 

udział w referendum oraz pośrednio poprzez Radę, jako organ stanowiąco - kontrolny   

i wybieranego w wyborze bezpośrednim Burmistrza, jako organ wykonawczy. ”; 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. W celu wykonywania swych zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne.     

   2. Rejestr miejskich jednostek organizacyjnych prowadzi Burmistrz. ”; 

 

3) uchyla się Rozdz. II, III i IV; 

 

4) w § 18 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Ustawowy skład Rady wynosi 21 Radnych.”; 

 

5) uchyla się § 19 i 20; 

 

6) w § 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Burmistrz Miasta poprzedniej kadencji 

składa sprawozdanie o stanie Miasta. “; 

 

7) uchyla się § 22-24; 

 

8) uchyla się § 26 ; 

 

9) w § 27 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

„2. Burmistrz wykonuje zadania wynikające z ustawy oraz z innych przepisów.”; 

 

10) §  29 otrzymuje brzmienie: 

„§ 29. 1. Burmistrz składa Radzie kwartalne sprawozdania z wykonania uchwał Rady 

na następnej Sesji zwołanej w kwartale następującym po kwartale, którego 

sprawozdanie dotyczy.  

2. Burmistrz zapewnia Radzie obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną 

do realizacji funkcji organu stanowiącego Miasta, w tym przygotowywanie 

dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie wyposażonych 

w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń: 

1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady, 

2) do odbywania spotkań Radnych z mieszkańcami Miasta.”; 

 

11) w § 33: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W sesjach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym Burmistrz i Zastępcy 

Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

 

12) uchyla się § 34; 

 

13) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Interpelacje składa się w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, który 

niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.” ; 

 



14) w § 51 uchyla się ust. 3; 

 

15) w § 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik wyznaczony przez Burmistrza sporządza z każdej Sesji protokół 

w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.”; 

 

16) w § 57 uchyla się ust. 3; 

 

17) uchyla się § 58,  

 

18)  w § 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

          „ 2. Ograniczenie jawności sesji może wynikać wyłącznie z ustaw.”; 

 

19)  Uchyla się § 68; 

 

20) w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią 

Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie 

przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja skrutacyjna, z wybranym spośród siebie 

przewodniczącym.”; 

 

21) w § 75 uchyla się ust. 3; 

 

22) § 86 otrzymuje brzmienie: 

„§  86. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.”; 

 

23) uchyla się § 90-92; 

 

24) w § 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja działa na podstawie planu pracy przedkładanego Przewodniczącemu Rady 

w terminie do 1 lutego każdego roku, zatwierdzonego przez Radę w drodze uchwały.”; 

 

25) w § 94: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego 

w miarę potrzeb zgodnie z planem pracy Komisji oraz uchwałą, o której mowa 

w § 93 ust. 4.”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3; 

 

26) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne 

i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego 

podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.”;  

 

27) w § 104 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) protokół pokontrolny zawiera także  oceny, wnioski,  oraz propozycje co do 

sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.”; 

 

28) uchyla się § 109; 

 

29) w § 110: 



a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Radni mogą stosowanie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Miasta, 

w szczególności w celu przyjęcia zgłaszanych postulatów i przedstawienia ich 

organom Miasta do rozpatrzenia.”, 

 

30) uchyla się § 112 i 113; 

 

31) uchyla się § 115-119; 

 

32) w § 120 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radny może usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji Rady lub posiedzeniu 

komisji, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub 

Przewodniczącego Komisji.”; 

 

33) uchyla się § 121, 122, 126 i 131; 

 

34) uchyla się Rozdz. XV; 

 

35) uchyla się § 140  

 

36) w § 142 uchyla się ust. 1; 

 

37) § 143 otrzymuje brzmienie: 

„§ 143. 1. Przewodniczący organu wykonawczego Dzielnicy może uczestniczyć 

w sesjach Rady. 

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady 

Przewodniczącemu organu wykonawczego Dzielnicy poprzez umożliwienie zabierania 

głosu, składania oświadczeń i wniosków w sprawach dotyczących Dzielnicy bez prawa 

udziału w głosowaniu.”; 

 

38) w § 144 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wspólne sesje należy traktować jako odbywające się w tym samym miejscu i czasie 

odrębne sesje poszczególnych rad. 

3. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu 

terytorialnego z zachowaniem zasad obowiązujących odrębnie dla każdej z tych rad.”; 

 

39) uchyla się § 145; 

 

40) uchyla się Rozdz. XVIII – XX; 

 

41) § 152 otrzymuje brzmienie: 

„§ 152. Obywatelom przysługuje prawo dostępu do dokumentów wynikających 

z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta 

i komisji Rady.”; 

 

42) § 154 otrzymuje brzmienie: 

„§ 154. 1. Dokumenty udostępnia się w siedzibie Urzędu w dniach i godzinach jego pracy. 

2. Przez siedzibę Urzędu należy rozumieć wszystkie komórki organizacyjne i stanowiska 

samodzielne składające  się na strukturę Urzędu. 



3. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji Rady udostępnia się w komórce 

organizacyjnej Urzędu właściwej w zakresie obsługi Rady w obecności pracownika tej 

komórki.  

4. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępniane są przez pozostałe komórki 

Urzędu odpowiednio do zakresu ich zadań w obecności pracowników tych komórek.”; 

 

43) § 155 otrzymuje brzmienie:  

„§ 155. Ograniczenia realizacji  uprawnień określonych w § 153 i 154 mogą wynikać 

wyłącznie z ustaw.”; 

 

44) uchyla się załącznik nr 4. 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 Zmian w Statucie Miasta Sochaczewa dokonuje się w celu dostosowania jego treści              

do obowiązującego stanu prawnego, w tym zasad techniki prawodawczej oraz w celu usunięcia 

występujących w nim niezgodności ze stanem faktycznym.  

 Zmiany polegają  przede wszystkim na uchyleniu, w celu dostosowania do zasad techniki 

prawodawczej, większości występujących w Statucie powtórzeń rozwiązań ustrojowych 

przyjętych w przepisach ustawowych. Ponadto zmiany obejmują usunięcie zapisów 

dotyczących szczegółowych kwestii ustrojowych uregulowanych w Statucie odmiennie, niż 

czynią to przepisy ustaw oraz wykraczających poza kompetencje stanowiące rady gminy.  

 Zmiany uwzględniają merytoryczne wskazówki zawarte w piśmie Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 10 stycznia 2017 r., w którym Wojewoda, w ramach  nadzoru nad 

jednostkami samorządu terytorialnego, zwrócił się o wnikliwe analizowanie uchwał                               

w sprawach statutów gmin, wskazując jednocześnie na najczęstsze naruszenia, do których 

dochodzi przy uchwalaniu statutów wraz ze wskazaniem orzecznictwa w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


