
UCHWAŁA NR XLVIII/505/18 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE  
 

z dnia 15 lutego 2018r. 

 

w sprawie trybu działania Komisji stałych Rady Miejskiej w Wyszkowie. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 

U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 Statutu Gminy Wyszków (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2018r., poz. 713 ), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

Ustala się tryb działania Komisji stałych Rady Miejskiej w Wyszkowie (zwanych dalej 

„Komisjami”).  

§ 2. 
 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał w zakresie przedmiotowym działania Komisji, 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw z inicjatywy własnej, przekazywanych przez 

Przewodniczącego Rady, Burmistrza Wyszkowa oraz inne podmioty, 

4) opiniowanie działalności Burmistrza Wyszkowa oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych, 

5) opiniowanie wystąpień w sprawie usunięcia naruszenia interesu prawnego lub 

uprawnienia dokonanego uchwałą Rady, jeśli dotyczą przedmiotowego zakresu 

działania Komisji. 

6) współdziałanie z innymi Komisjami Rady Miejskiej w Wyszkowie (zwanej dalej 

„Radą”). 

§ 3. 
 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji wybrany 

przez Radę. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje wyboru zastępcy 

Przewodniczącego Komisji. 

§ 4. 
 

1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy: 

1) organizowanie prac Komisji, 

2) ustalanie porządku obrad oraz przewodniczenie posiedzeniom Komisji. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania pełni zastępca 

Przewodniczącego Komisji.  

§ 5. 
 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji. 

3. O posiedzeniu danej Komisji powiadamia się jej członków najpóźniej na 3 dni przed 

ustalonym porządkiem obrad informując o miejscu i czasie posiedzenia oraz 

proponowanym porządku obrad. 



4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji stałej może zwołać 

posiedzenie Komisji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Burmistrz udostępnia Komisjom niezbędne do obrad materiały. 

6. Posiedzenia Komisji są prowadzone odpowiednio według zasad i procedury 

obowiązującej na sesjach Rady. 

7. Komisja stała podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

8. Komisja stała jest władna do zajmowania stanowiska jeżeli w posiedzeniu bierze 

udział co najmniej połowa członków Komisji. 
 

§ 6. 
 

1. Komisje w terminie do końca marca przedkładają Radzie plany pracy na dany rok. 

2. Sprawozdanie z działalności w danym roku Komisje są zobowiązane przedstawić 

Radzie nie później niż do końca lutego roku następnego oraz w każdym czasie – na 

żądanie Rady. 

§ 7. 
 

Uchwała ma odpowiednie zastosowanie do komisji doraźnej. W uchwale o powołaniu komisji 

doraźnej określa się jej skład osobowy, zakres właściwości przedmiotowej oraz czas, na jaki 

komisja doraźna została powołana. 

§ 8. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
 

§ 9. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Przewodnicząca Rady  

 

         Elżbieta Piórkowska 


