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Uchwała nr XLII/286/09 
Rady Miasta Otwocka 

z dnia 29 grudnia 2009 r.   
 

w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka  
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 53 Statutu Miasta Otwocka – Rada 
Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 
 

 § 1 
 

W Statucie Miasta Otwocka stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/74/03 z dnia 1 lipca 
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Otwocka wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym rozwiązywania problemów 
        alkoholowych”. 

2. w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
    „Odwołanie Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczących moŜe nastąpić na pisemny 
     wniosek ¼ ustawowego składu Rady, złoŜony najpóźniej siedem dni roboczych przed dniem 
     sesji, w trybie określonym w ust. 3”.  
3. 1) w § 8 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 
        „Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów w zakresie naleŜącym do 
         właściwości Gminy”,  
     2) w § 8 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

   „Rada, w formie uchwał, moŜe wyraŜać opinie i zajmować stanowisko we wszystkich  
   sprawach istotnych dla Miasta.”. 

4. 1) w § 9 w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „posiedzenie” zastępuje się wyrazem „sesję”. 
     2) w § 9 w ust. 5 wyrazy „na trzy dni” zastępuje się wyrazami „na pięć dni”.  
     3) w § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu: 
      „5a. Projekty uchwał i materiały na sesję powinny być złoŜone w Biurze Rady nie później 
        niŜ  siedem dni przed terminem sesji”. 
5. w § 10 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności    
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.”, 

6. w § 12 po ust. 5 dopisuje się ust. 6 w brzmieniu: 
„Przepisów § 12 ust. 2 i 4 nie stosuje się do porządku obrad sesji zwołanej w trybie, o którym 
mowa w § 9 ust. 3.”. 

7. w § 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
    „Protokół z obrad sesji, przeprowadzonej zgodnie z ust. 8, lub jego fragment dostępny jest do 
      wglądu tylko radnym i Prezydentowi oraz osobom biorącym udział w tej sesji”. 
8. 1) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ W sprawie przyjęcia projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji, głosuje się jawnie w   
  sposób imienny, jeŜeli przepisy nie stanowią inaczej. Głosowanie imienne odbywa się przez 
  kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowywanie w protokole głosowania: czy 
  radny oddaje głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się”. W pozostałych sprawach, w 
  głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki bądź w inny sposób ustalony 
  przez Radę”. 
2) w § 14 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 
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    „Reasumpcja głosowania w danej sprawie moŜe być przeprowadzona tylko jeden raz na 
     podstawie wniosku zgłoszonego przez osobę biorącą udział w głosowaniu, na posiedzeniu, 
    na którym odbyło się głosowanie” 

9. § 17 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 
„ Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje równieŜ grupie mieszkańców zameldowanych w                   
Otwocku, liczącej co najmniej 200 osób posiadających prawa wyborcze.”. 

10. w § 17 po ust. 8 dopisuje się ust. 9 w brzmieniu: 
    „ Projekty uchwał wniesione przez grupę mieszkańców Otwocka Przewodniczący Rady 
    przedkłada sesji w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 miesiące od ich złoŜenia.”. 
11. § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek obrad jej przewodniczący, a w razie jego     
nieobecności zastępca przewodniczącego. Komisja obraduje wyłączenie w oparciu o przyjęty 
w głosowaniu porządek obrad. Przed jego przyjęciem, komisja moŜe wprowadzić zmiany w 
porządku obrad zwykłą większością głosów.”. 

12. w § 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„ Przewodniczący komisji jest zobowiązany zwołać posiedzenie komisji na podstawie 
pisemnego wniosku co najmniej 1/4 członków komisji lub Przewodniczącego Rady Miasta, 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia jego złoŜenia. Wniosek powinien zawierać 
porządek obrad, który podlega przyjęciu w drodze głosowania.”. 

13. w § 24 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
     „Osoby zapraszane na posiedzenie komisji mają prawo do zabierania głosu wyłącznie za 
      zgodą przewodniczącego komisji.”.  
14. § 40 otrzymuje brzmienie: 
      „Powołanie jako forma nawiązania stosunku pracy jest stosowane wobec Wiceprezydentów 
       i Skarbnika Miasta”.  
15. w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

     „ Prezydent Miasta sporządza i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych w formie 
         zarządzenia.”. 
 16. w § 48 uchyla się ust. 4 i 5.  
17. w § 4 załączniku Nr 4 do Statutu Miasta Otwocka dodaje się ust. 4 - 7 w brzmieniu: 
        „ 

4. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeŜeli przedmiot   
kontroli moŜe dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małŜonka, krewnych lub 
powinowatych. 

5. Członek komisji moŜe równieŜ być wyłączony z udziału w kontroli, jeŜeli zachodzą 
okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. 

6. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna. 
7. Rada Miasta na wniosek wyłączonej z kontroli osoby moŜe uniewaŜnić 

rozstrzygnięcie komisji w tej sprawie.” 
18. w załączniku Nr 4 do Statutu Miasta Otwocka w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„ Zbadanie zasadności skargi na Prezydenta Miasta Otwocka lub kierownika gminnej  
jednostki organizacyjnej, moŜe zlecić Komisji Rewizyjnej równieŜ Przewodniczący Rady 
Miasta Otwocka.”. 

19. uchyla się załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Otwocka.  
 

§ 2 
 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 
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§ 8 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  

 
 
       Przewodniczący Rady Miasta 
       mgr Dariusz Kołodziejczyk  
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Uzasadnienie 
 

Proponowane zmiany Statut Miasta Otwocka mają być pomocne przy budowie społeczeństwa 
obywatelskiego, przede wszystkim przez zwiększenie aktywności mieszkańców Otwocka, czego 
przykładem jest zmniejszenie minimalnej liczby osób, którym przysługuje inicjatywa 
uchwałodawcza. Co więcej zaproponowane zmiany, mają na celu uniemoŜliwienie odkładania 
ad acta obywatelskiego projektu uchwały, który będzie musiał zostać przedłoŜony na sesji Rady 
Miasta Otwocka w terminie trzech miesięcy. 
RównieŜ wprowadzenie jako zasady imiennego głosowani uchwał na sesjach Rady Miasta 
Otwocka, jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Otwocka, którzy chcą 
wiedzieć, w jaki sposób głosuje, a tym samym reprezentuje wybrany przez nich radny. 
Nowelizacja Statutu Miasta Otwocka to takŜe doskonała okazja do wprowadzenia przepisów, 
które pozwolą na usprawnienie funkcjonowania organów władzy publicznej, czego przejawem 
jest upowaŜnienie Przewodniczącego Rady Miasta do kierowania skarg pod obrady Komisji 
Rewizyjnej, bez konieczności podejmowania uchwał na sesjach, co opóźnia moŜliwość ich 
rozpatrzenia. PrzedłoŜony projekt uchwały zawiera równieŜ przepisy, które maja za zadanie 
dostosowanie Statutu do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jak chociaŜby przyznanie 
Prezydentowi Miasta Otwocka kompetencji do sporządzania wykazu jednostek organizacyjnych 
w formie zarządzenia, bez konieczności nowelizowania Statutu Miasta w przypadku 
jakichkolwiek zmian w tej materii. 
 
 
 
 

  
 
 
 


