Uchwała Nr XIVi 110199
Rady Miej skiej Żyrar dow a
z dnia 25 listopađa7999r'
w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zyratďowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia8 marca
7990r. o samorząďzie gminnym lDz.U' z 7996r.Nr 13, poz. 74 z poźn' zm.l
oraz art.2 pkt I lit. a i art, 4 ustawy z dnia22 marca I990r. o pracownikach
samorządowych lDz'U ' Nr 21, poz. l24 z pőzn. zm/

Rada Miejska

Zyrarďowa

uchwala, co następuje:

$1
Zmienia się Statut Miasta Żyrardowa uclrwalony uchwałąNr XXII26D6 Rady
Miejskiej Żyrarďowa z dnia 15 lutego 1996 roku opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Wojewődztwa Skierniewickiego Nr 2l,poz' I54 w ten sposób,
że.

1. W CzęściI
1) w$ 1 ust.

2

otrzymujebrzmienie

,,2' Siedzibąwłađzmiasta jest budynek Urzędu Miejskiego w Żyrudowie
Plac Jana Pawła II nľ 1''.

2)

1.
2'
3,
4'

$

3 otrzymljebrzmienie:

$3
Wzőr herbu, hejnału, flagi oraz nazwa miasta podlegają ochľoníe prawnej
Wzőr herbu i opis herbu stanowią załączniknľ 1 do statutu.
Zapis nutowy hejnału miasta stanowi załączniknr 2 do statutu.
Wzőr flagi i opís flagi stanowią załączniknr 3 do statutu.''

3) w $ 4 ust. 2 wyrazy: ,,terýorialnym'' zastępuje się wyrazem

,'gminnym" oraz (Dz.IJ. nľ 16, poz. 95 z I990r.) zastępuje się wyrazamt:
(Dz'U . z 1996r. Nr 13, poz. 7 4 z pőźn.zm.)''
.

2. W CzęŚci

II

1) w $ 5 wyraz ,,obywate1i'' zastępuje się wyÍazem,,mieszkańców''

2) w

l

wyrazy ,,przęz administracjęrząđową''zastępuje się
:n4ĺrazami,,zlecone ustawami"
$ 6 ust.

3) w $

6 ust. 2 pkt

16 wyraz ,,społecznej" zastępuje się wyÍazem

,,socjalnej"

4) w $

6 ust. 3 wyrazy,,administracjirząďowej''

zastępuje się wyrazem

,,Powíatti''

5) w

$ 6 ust. 4 wyrazy,,administrację rząďow{'zastępuje się wyrazamt
,,stronę porozumienia''

6) *

$ 6 ust' 5 skreślasię wyrazY,,W tymprzedsiębiorstwa''

3. W CzęściIII
1) w $ 8 ust' 2 wyrazy ,'z dnía 8 marca 1990r. _ ordynacja Wyborcza do
Rad Gmin (Dz'U. nr 1ó, poz.96 z 7990r')'' zastępuje się wyrazami ,,z ďnia
16 tipca 1998r' _ ordynacja wyborcza do rad gmin, ľad powiatiw i
sejmíków województw (Dz.U . nr 95, poz. 602 z pőźn. Zm)"

2) w $ 8 ust 4 wpľowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się punkt 1) w brzmieniu:
,,1) organízowaníe prac Rady Miejskiej''
b) dodaje się punkt 2)w bľzmieniu:
,,2) koordynowanie pracy komísji Rady Míejskiej''

c) zmíenia się đotychczasowąnumeracjęw ten sposób , Że
dotychczasowy punkt I) otrzymuje numer 3)
dotychczasowy punkt 2) otrzymuje numer 4)
dotychczasowy punkt 3) otrzymuje numer 5)
dotychczasowy punkt 4) otrzymuje numer 6)
dotychczasowy punkt 5) otrzymuje numer 7)
dotychczasowy punkt 6) otrzymuje numeľ 8)
dotychczasowy punkt 7) otrzymtlje numer 9)
d) dodaje się punkt 10) w brzmieniu:
,,I 0) pr zy znaw anie na gró d Prezydentowi Miasta.''

-

2

3)

w$ 9

ust' 1pkt 8 skľeŚlasięwyraz,'odľębnych''

9

ust. 1 pkt 11 :vqyrazy ,,z zal<Íesu adminístracji rządowej''
zastępuje się wyrazami ,,nie naleŻących do ustawowych obowiązków

a) w $

gminy"

5) w $ 9 ust.

6) w

$ 9 ust.

1

pkt 13 lit. a) otrzymuje brzmienie,,a),,herbu, flagi i hejnału''

l pkt 13 lit'

c) skreŚla

się wyraz ,,wznoszenia"

7) w

$ 9 ust' 1 pkt 14 po vłyrazie ,,miasta'' dodaje się wyrazy'' ,, oraz
,,Zasłużone go dla Miasta Żyr ar dow a"''

8)

w $ 10 ust. 2 cyfrę,,l" zastępuje się cyfrą,,4"

9)

*

týufu

$ 10 ust. 3 pkt 8) otrzymuje brzmienie:
,,8) podpisywanie dokumentu okĺeślającego
a) wynagrodzenie Pľezydenta, po ustaleniu przezRadę wysokoŚci
wynagrod zenia; zasady wynagľo d zenia Pľezydenta przedstawia
:

załączniktr 5,

b) wysokoŚó nagľody dla Prezyďenta"
10)w $ 10 ust.3 pkt

l0

wyrazy ,,kierowaniepracami" zastępuje się
Wrazami,,koordynacja pracy"

4. W CzęściIV
1)

w

$

11 ust. 5

Wrazy ,,ZastępcyPrezyďenta,, zastępuje się wyÍazem

,,Wiceprezyďencí"

2) w $
3)

4)

12 ust 5 pkt 3) skreślasię wyrazY,,W

Łodzi"

w

$ 13 ust 1 skreślasię wyrazY] ', Po uprzedniej konsultacji z
merytory cznąko mi sj ą''

*

$ 13 ust' 1 pkt 10 wyraz,,prywatnoprawnych" zastępuje się wyrazem
,,cywilnoprawnych"

5) w

$

13 ust.

1 skreŚla

się pkt

11)

J

pkt 12) skreślasię wyrazy| ),po uprzedniej konsultacji z
merytory cznymi komisj ami Rady"

6) w $ 13 ust
7) w

1

$l3 ust. 3 cyfrę ,,3" zastępuje się cyfrą,,6"

8) w $ 14 ust 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:'' 8) zatruďnianie

i zwalnianie

pracowników Urzędu Míej skiego''

9) w $

15 ust.

2 otrzymlje bľzmienie

,'Z'Prczydent zawiera orazrozwtązuje umowy o pracę zpracownikami
Urzędu Miejskíego .
Prawo mianowania pracowników należy do Prezydenta.
1) Mianowanie jako formanawiązywania stosunku pracy z
pracownikami Uľzędu Miejskiego może być stosowane wobec
naczelników wydzíałów.
2) Mianowanie możebyc poprzedzone zatrudnieniem na podstawie
umowy o pracę .''

w

$ 17 wyrazy ,,zastępcyPrezydenta ,,zastępuje się wyrazem
,,Wiceprezyďencí''

10)

11)

w$

12)

w $ l9 wyrazy ,,samorząďow mieszkańców'' zastępuje się wyrazami

18 Wrazy,,zastępcy Prezydenta" zastępuje się wyÍazem
,,Wíceprezydencí"

,

13)

j edno stek pomocn iczy ch"

słowie,,ustawy'' dodaje się wyrazy: ,,zďnia22 marca
I990r" i po słowie ,,samorządowych'' dodaje się wyrazy: ,,(Dr' U. Nr 21
poz. I24 z poźn. zm.)"

w

$ 21 ust 1 po

14) w $ 21 ust 2 po słowie,,ustawy'' dodaje się wyľazY | ,,Zđnía22maÍca
I990r" po słowie ,,samorządowych'' dodaje się wyrazy: ,,(Dz. U. Nr 21

i

poz' I24 zpőżn. zm.)"

15)

w s 22 ust'

pierwsze zďaníe otrzymuje brzmienie: ''W celu
wykonania swoich zaďafiRada tworzyjednostki organizacyjne ( w tym
spółki), zawieraumowy z innymi gminami'''
1

16) w $ 22 ust 2 cyfrę,,4" zastępuje się cyfrą,,1"

4

5. W CzęściV
1)

* $ 23

ust. 2 otľzymuje brzmienie

Projekt budzetu przygotowuje Zarząd Miasta na podstawie ustawy o
finansach publicznych uwzględniając wskazania Rady Miejskiej. Projekt
budzetu jest przedkłaďany Radzie przez Zarząď w terminie do 15 listopada
roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do wiadomoŚci
Re gionaln ej lzbie Obrachunkowej ".
',2.

2)

w $ 23 ust. 4 skľeślasię wyrazy,,Wydatki budzetu nie mogą
przel<r o czyć do cho dów.''

3) $

25 otrzymuje brzmienie:
,,$ 25 Dochodami gminy są dochody olĺľeślonew ustawie''

6. W częściVI w
1.996r

$ 30 po słowach ',gminnym'' dodaje się wyrazy:

Nr 84, poz.386)"

,,(Dz.U z

7. WCzęściVII
7) wyrazy ,,Samorząďy Mieszkańców'' zastępuje się wyrazami ,,Jednostki
Pomocnicze"

2) w $ 31 ust. 1 otrzymuje brzmtente:
,,1' Rada

Miejska

może tworzyi w mieściejako jednostki pomocnlcze

:

osiedla, dzielnice i inne".

3) w $ 31 ust.

4 pkt 1/ lít. al

Wraz ,,wďrażanie"

zastępuje się wyrazem

,,wspieranie"
ust. 4 pkt 1/ Itt. cl Wraz ,,organizowanie'' zastępuje się
Wr azem,,wspieran ie or ganizacji"

4) w $ 31
5) w

$

31 ust.

4 pkt

1l lít. dl wyraz ,,organizacja" zastępuje się wyľazem

,,organizowanie"

6) w

$ 31 ust 4 pkt 1

lit g) wyÍaz,,przedstawicie1a'' zastępuje się wyrazem

,,przedstawicieli"

5

7) w

$ 31 ust 4 pkt

l

lit h) wyÍaz,,przedstawiciela'' zastępuje się wyrazem

,,przedstawicieli"

8) w

$ 31 ust 4 pkt 2 po wyrazie opiniują dodaje się
ob szaru swoj e go ďzíałania''

wyrazY

,,W granicach

2Iít ď) po wyrazach ,,bazy socjalnej'' dodaje się wyrazy
,,budynków komunalnych''

9) w

$ 31 ust 4 pkt

w

10)

$

Mieszkanców'' zastępuje się
.vqyraz ,,terytorialnytn" wytazem
,,JednoStka Pomo cnicza" oraz

31 ust.

1gq.yrazami

5 pkt

1) v\ĺyrazy,,Samorząd

,,gminnym"

wyraz,,Dzielnicy" zastępuje się lvq|razem
,,Jednostki Pomocn íczej'' a wÍaz,,terytorialnym zastępuj e się wyrazem

w$

11)

31 ust. 5 pkt 2)

,,gminnym"
12)

w $ 31 ust 5 w pkt 3) vĺyrazy,,SamoľząduMieszkańców'' zastępuje się
wyr azami,,Jedno stki Pomo cniczej"

13)

w $ 31 skľeŚla się ust.7, ust. 10 iust.

14)

w $ 31 ust. 12 wyrazy ,,Zarząďur Dzielnicy'' zastępqe
stki Pomocn íczej"

11.
31ę

wyÍazaml

',Jedno

15)

w$

31ust. 13 wyraz ,,Zarząďl'' zastępuje się wyrazami ,'Jednostki
Pomocniczej

16) w $ 31 ust 15 po słowie ,,ustawa'' dodaje się wyrazY ,, Z dnia 8 maÍca
1990r"

I7)

w

31 ust. 15 vĺyraz,,terytoría1nytn'' zastępuje się wyrazem
,,gmínnym (Dz.ĺJ' z I996r.Nr 13, poz. 7 4 zpoźn. zm')'''

$

18) w $ 31 ust. 16 po wyrazachjednostkom pomocniczym dodaje się
Wrazy. ,,( m.in.. w zakresie szkolenia)"

8. W CzęŚcí VIII
1) w $ 33 wÍaz,,terytorialnym'' zastępuje síę wyrazem ,,gminnym (Dz. U
z 7996r. Nr 13, poz' 74 zpőźn. zm.)'"

2) w $ 36 wraz,,ter5Ąoria1nym'' zastępuje się wyľazem,,gminnym (Dz 'U
z 1996r . Nr 1 3, poz. 7 4 z pőźn. zm')'"
6

9. ZałącznlkNr 1 do statutu

otľzymuje brzmienie:

,rZałącznik Nľ 1
do Statutu miasta Żyrarďowa

Hęľb miasta Żyrardowa

Opis herbu miasta Zyrardowa
Heľb miasta Zyrardowa zatwierdzony został uchwałą nr Il Il 59 Miejskiej
Rady Naľodowej w dniu I7 stycznia I959r.
Herb miasta Żyrardowa umieszczony jest na tarczy mającej ksztah

prostokąta, którego pľopoľcje wysokości do długościWynoSZą 2:3,
zakonczonego u dołu półkolem. Proporcja szeľokościtarczy heľbowej do jej
wysokości wynosi 3:4.

z

trzęma kominami, z których środkowy,
leżący na osi symetrii, jest wyższy od pozostałych. W oryginalnym pľojekcie
pľof. K.Sopoóki w konturze symbolizującym fabrykę wrysowane są cegły
zmniejszające się ku gőĺze. U podstawy muľu znajdująsię cztery cegły, kominy
zewnętrzne mająwysokośćdziewięciu cegieł, zaśśrodkowy- jedenastu cegieł.
Kominy zakonczone Są dymami w kształcie trapezoidalnym, rozszerzając się ku

Herb symbolizuje fabrykę

gőrze.

7

U podstawy muru fabryki, na osi syrnetrii, znajduje się półokľryłabrama
będąca propórcjona|nyin odbiciem kształtu tarczy herbowej, odwľóconej
podstawą do góry. W świetle bramy znajduje się stylizowane cziłenko tkackie
została
zakonczone u dołu ornamentowym splotem. Na czółenko naniesiona
ll
litera 7lł 7 z poziomą kreską).
Kolorystykę herbu stanowią cztery koloľy - Żołty i czerwony, ktÓre są
kolorami dominującymi, oraz biały i czarĺy' Tarcza herbowa koloru nasyconej
Żołci (odpowiednik koloru złotego), mur fabryczny - koloľu czerwieni
koloru
królewskiej. Fugi, dymy i czółenko zniciąkoloru białego (odpowiednik

srebrnego)' Jedyny czarny element stanowi litera"Ż"

10. ZałącznikNr 2 do

statutu otrzymuje brzmienie

'

:

,,Załącznlk Nr 2
do Statutu miasta ZYtardowa
Hej nał miasta Zyrar dow a.

przez
Hejnał Miasta Zyrardowazostał skomponowany w 1995 roku
w
panaZbigniewa Słowika - absolwenta PSM w Zyrardowie i AM im'Chopina
Zyrardowaz
Waľszaw ie i zatwierdzony uchwałąNr XL 265197 Rady Miejskiej
oli Miasta Zyr ar đowa
ďnia 29 paźďziernĺka 1997 r w sprawie ustanowienia symb

Z.Słowik

) = 100
I

legatissimo

r__

5

a_

r,-1r-2

9

1

17

molto

sf

I

II. Załącmik Nľ 3 oftzymuje

brzmienie:

,,Załącznik Nr

3

do Statutu Miasta Żyrardowa

Flagi Miasta Zyrardowa

Wzőr flag Miasta Żyrardowa zatvłieľdzony został uchwałą Nľ XLl26 5197 Ptaďy
Miejskiej Żyrarďowa z ďnia 29 puŹdzieľnika I997r w sprawie ustanowięnia
symboli Miasta Żyrardowa

9

opis flag Miasta Żyrardowa
Flagi Miasta Żyrardowa to:
- flaga zvĺykła
- flaga galowa.

Flaga zvłykłamiasta Żyrardowa jest płachtą o 4barwach, ułożonychw
poziome pasy. Barwy f7agi, zgodnie z zasadami weksylologicznymi, są barwami
herbowymi: czeľwony, Żőłty,bíałyí czarny. Stosunek długościflagi do jej
wysokościwynosi 5:8 (możliwe są takŻe proporcje 2:3ll;ľ. 3: 5).

Pasy ułożonesą w następującej kolejnoŚci (od giry)
- żoky
- czarny
-

biały

czeľwony.
Pasy skrajne są szersze' a proporcja ich szeľokoścido szerokościwęŻszych,
Śľodkowych pasów wynosi 5 : 1'
_

Flaga galowa miasta Żyardowa zavłiera dodatkowo herb miasta położony
w centralnej częścipłachty flagi' Stosunek wysokości herbu do szeľokoŚci flagi
wynosi 1: 2.
Heľb umieszczony na fladze galowej jest obwiedziony cienką czaÍną
obwódką co jest dopuszczalne w polskiej lreraldyce i weksylologii.

12. Dotychczasowy załącznikNr 1 zostaje oznaczony Nr 4
1) w częściI w $ 1 dodaje się ust. 9 i ust' 10 w brzmlenlu:
,, 9.

Pieľwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodnlczący

Rady poprzedniej kadencji w ciągtl 7 dnipo ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów do ľad na obszarze całego kľaju.
I0.Czynności o których mowa w ust' 9 obejmują:

10

1) okreŚlenie daty, goďziny i miejsca pierws ej sesji nowo
wybranej Rady,

2) przygotowanie pľojektu porządku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzeníe przewodnictwa obľad najstarszemu wiekiem
spoŚród nowo wybranych radnych.

,,

2) w częŚci II
a) w

$ 2 ust. 12 pkt 1) po słowie ,,obrad'' dodaje się wyrazy:

,,zwyjątkiem pieľwszej sesji nowo wybranej Rady, gdy obradom
przewodniczy najstaÍszy wiekiem spoŚród nowo wybranych
Radnych."

b)

w

$4

ust'

1

wyraz,,przypaďku'' zastępuje się .vq1Íazem ,,porządku''

3) w częścíIV

a)
b)

$ 5 ust. 7 vĺyraz,,robionych'' zastępuje się wyrazem,,robienia''

$ 6 ust. lotrzymujebrzmienie
,, 1. Rada Miejska powołuje dwanaŚcie komisji stałych''
1) Komisja Budżetu i Planu Gospodaľczego RMZ
2) Komisja Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzennego

ochrony Środowiska RMZ
3) Komisja oŚwiaty RMZ
4) Komisja Spraw Społecznych RMZ
5) Komisj aPorządku Publicznego' Handlu i Usług RMZ
6) Komísja Rewizyjna RMŻ
7) Komisja Mieszkaniowa RMŻ
8) Komisja ďs Samorządu Mieszkańców RMZ
9) Komisja ďs Rodziny RMZ
10) Komisja ďs ochĺony ZdrowiaRMz
11) Komisja ďs Pľomocji, Informacji i Rozwoju
Gospodaľczego
12) Komisja ďs Etyki Radnych RMŻ

i

11

c) w

$ 6 ust'2 otľzymuje brzmienie: ,,Ramowy zakres problematyki

poszczególnych komisji okreŚli Rada Miejska odrębnymi
uchwałami.''

d) w

$ 6 ust 4 wyraz,,ekspertów'' zastępuje síę wyrazami'' ,,na
wniosek komisj i, specj alistów''

e) w $

6 ust. 8 otrzymuje brzmienie

:

,,8. Radny może być wybrany do pracy w

Đ w $ 8 ust. 5 cyfrę ,,5'' zastęprrje się
g)

w

cyfrą

kilku komisjach.''

',8''

$ 8 ust' 7 skreślasię wyraz ',pub1icznego''

13' Dotychczasowy załącznikNľ3 do StatutuMiasta Zyrarďowa zostaje
oznaczony Nr 6 i otrzymuje brzmienie:
,,Załącznlk Nr 6
do Statutu Miasta Żyrarďowa

Regulamin Zarządl

Rozdział 1
Postanowięnia ogólne

$1
tryb

y Zar ząďu, w
tym zasaďy wykonywania uchwał Rady oraz podejmowania uchwał przez

Re gulami n Zar ządu okre

śl

a or ganizację wewnętr zną or az

prac

Zarząđ.

$2
W skład Zarządu wchodzą
7

l

Pr ezy

2

l

-W

đent,który

j

:

est j ednoczeŚnie Przewodn

iczącym Zaĺząďl

icepr ezy ďent Miasta

3l CzłoĺlkowieZarząđu

12

$3
Rada wybiera Zarządw trybie określonym w ustawíe z ďnía 8 marca 1990r. o
sarnorządzie gminnym ( Dz.U. z1996r Nr 13 poz'74 z pőźn. Zm,) orazw
Statucie.

$4
Członkostwa w Zarządzie nie możnałączyc
7l z zatrudnieniem w administracji rządowej
2 l z pełníeníemfunkcj i Przewodn iczące go bąďź Wiceprzewodniczące go Rady
:

Rozdział II
or ganizacj a wewn

ętr zna

Zar ządu

$s
1.

Do zaďańPrezydenta jako Przewodniczącego ZarząďunaleŻy w

szczególnoŚci:
7) organízowanie pracy Zarząďu
2) przew odniczenie obradom Zarząďl
3) reprezentowanie Zarządu na zewnątÍz oÍaz wobec Rady i jej organów

2. organízowanie pracy Zarządu obejmuje:
l) przygotowywanie porządku obrad Zarządll
2) określanie czastt i miejsca pracy Zarząďv
3 ) do staľc zanie członkom Zar ządll mater iałow dotyczących proj ektowanyc
punktów porządku obľad
4) zap ewniani e ob słu gi kanc e laľyj no -b i urowej p o s ie dz efi Zar ząďl

1r

3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
1) referowanie spraw objęĘch poľządkiem obrad lub wyznaczanie innych
członków Zarządu do referowaniatakich spraw
2) otwieľanie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku

obrad
3) ustalanie kolejności zabierania głosów przez uczestników dyskusji
4) zaĺządzaníegłosowań nad dyskutowanymi kwestiami
4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuj e
7) przygotowywaníe sprawozdan z ďziałalnościZarządl
:

l3

Ż) pr zyjmowanie Llwag i wniosków dotyczących działalno Ś ci Zarząďu

3) reprezentowanie Zarządlw postępowaniach sądowych i administracyjnych, o
ile zprzepísów prawa lub uchwał Rady albo Zarządu nie wynika nic innego.

$6
owiązkiw Wic ep r ezy ďenta naleŻy p o dej mow anie czy nno c t
okľeŚlonych w $ 5 na podstawie upoważnienia udzielonego ptzez Pľezydenta
albo w przypaďku konieczności podjęcia prZęZ Zarząd níezwłocznych ďzíałaÍl
pod nieobecnoŚó Prezydenta lub wynikającego z innych przyczynbraku
1

.D

o

ob

możl iwo

Ś

ci

ś

działania

P r ezy

ďenta'

zez Zar ząď niezwłocznych ďziałan wyma ga
zatwterdzenia w foľmie uchwaĘ Zarządu lub Rady.

2.

Ko nie c znośép o dj

ęc

ia

pr

$7
Pľezydent określa szczegołowy zak<res ďziałania zaďan Członków Zarządl z
uwzględnieniem postanowień Regulaminu or ganizacyj ne go Urzędu Miej skie go

$8
1.

Do obowiązków Członkőw Zarząďunależy'.

1) ľlďzíałw posiedzeniach Zarząďu

2) realizacja zadafi wynikających z uchwał Rady í Zarząďl
3) składanie oŚwiadczeń woli w imieniu Miasta na podstawie imiennych
upoważnień wynikających z lchwał Zarząďu
4) przygotowyr.vanie materiałów na posiedzeniaZarząďu stosownie do zakľesu
zadan
5) realizacja zadaí powieľzonych przez Zarząď

$e
L

Zarząďpracuje w opaľciu o ramowy plan pľacy

2,PIan ma charakter otwaľty.

3. Zarządzajmlje się ponadtobieŻącymi sprawaminaleŻącymi do jego
wyłąc znej ko mp eten cji zastr zeŻony mi p rzep i s am í szcze gő1 ny m i
.

T4

Rozdział III
Tryb pracy Zarządtl

$10
I. Zuząď obracluje i podejmuj e rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanyclr
w miarę potrzeb,w zasaďzie nie rzadziej níŻraz w tygodniu'

2' w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych zbezpoŚľednim zagrożeniem
interesu publicznego Pľezydent podejmuje czynnoŚci naleŻące ďo kompetencji
Zarządll'
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy stanowienia przepisów gminnych w
formie zar ządzeń p orządkowych'

4' Czynnościpodjęte w trybie okreŚlonym w ust' 2 wymagajązatwlerďzeniana
najbliŻszym

po sied

zeniu Zarządu.

$

11

Prezydent, Wiceprezydent orazCzłonkowie Zarząđumogą zostać
indywidualnie zobowiązani uchwałą Zarząďu do podejmowania w imienirr
Zarządl olĺľeŚlonych czynnoŚci leżących w zal,ĺľesie zaďańZarządl, z
vĺyłączeniemczynn o ści p o le gaj ących na p o dej m owaniu rozst r zy gnięc
1.

.

2' osoby, o których mowa w ust' I przeďkłaďają Zarządowi sprawozdaniaz
wyk onywanych czynno śc i na naj b 1 ĺŻszym p o s ie dzen fu, Zar ządu.

$12
Sekretaľz Gminy
głosowania.

i Skaĺbnik Gminy biorą udziałw pracach Zarząďllbezprawa

$

13

Posiedzen ia Zarząďu zwofuj e oraz pÍzewodniczy
upoważni ona ptzez níego osoba.

je

go obradom Prezydent lub

t5

$14
posiedzenie ZarząďL| oÍaz przewodniczy obradom
Zarządltakze wówczas, gďy z obowiąztrjących pľzepisów prawa wynika
ob owiązek p o dj ęc í a pr zez Zaĺząď r ozstr zy gni ęc ia, a Pr ezy ďent ni e j e st ob e cny
aIbo z innych przyczynnie może udzielić upoważníenia swemu zastępcy.
1. Wiceprezydent zwołuje

2. Zarząď pođejmuje decyzje kolegíalne zvĺykłąwiększoŚcią głosów w
obecnoŚci co najmniej czterech Członków ZarządllMiasta.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego

posiedzeníu Zarządl'

$
1

15

. W posiedzeníach Zaĺządu uczestniczą'

1) Pľezydent jako Przewodniczący Zarząďu
2) CzłoĺlkowieZarządu
3) Sekĺetarz Gminy i Skaľbnik Gminy

2'w

zaleŻnościod potrzeb w posiedzeníach Zaĺządu Miastauczestntczy
Przewodn iczący RađyMiej skiej
.

3

'

Do lďzíałuw posiedzeniach Zarząúl mogą zostai zobowiązani:

Urzędu Miejskiego
3) inni pracowni cy lJrzęďu Miejskiego właŚ cíwíze względu na przedmiot
1) Radca prawny

obrad.

4) kieľownicy miejskich jednostek organizacvjnych właŚciwi ze względu na
przedmiot obrad.

4' Do udziałlw posiedzeniach Zarząďu mogą zostac zaproszone inne osoby, a
w szczególnoŚci radni i przedstawiciele jednostek pomocníczych miasta.

wyznaczyi radnego lub grupę
radnych do udziału w posiedzeniach Zarząďl.
5. Rada moŻew dľodze odľębnej uchwały

$16
Z

posiedzeń Zarząďu sporządza się protokół

T6

$17
1.

Protokół z posiedzeniaZarządupowinien oddawai wiernie tematy

p o s i e dz e n

ia, a takŻe p o dj ęte

r

o

zstr zy gn

ięc i

a.

2.Do protokołu ďołącza się listę obecnoŚci.
3. Protokoły zposíedzeń Zarządupodpisuje Przewodniczący posiedzenia po iclr
zatw ier dzeníu prze z Zar ząď na następnym p o sie dzeniu.

$18
Znządmoże udostępnii protokoły ze swych posiedzeń do publicznego wglądu

$le
7

' Zaľząd podejmuj e rozstrzygnięcia w formie uchwał'

2. Zarządrozstrzyga w formie uchwał wszystkie Sprawy na\eŻące do jego
kompetencji wynikających z ustaw oÍazprzepisów prawnych wydanych na
podstawie w granicach upowaŻnjeí ustawowych'

' oprőczuchwał zawierających rozstrzygnięcia Zarząď może podejmowai
inne uchwaĘ zawíerające w szczególnoŚci opinie, oceny i stanowiskaZarząďl.
3

$20
Inicjatywa uchwało ďawczaprzysługuje osobom wchodzącym w skład Zarządl
oraz Sekretarzowi Gminy i Skaľbnikowi Gminy.

$21
W sprawach wym

a

gaj ąc yc

h r o zstr zy

gni

głosuj e według własnego przekonania.

ęc i

a Zar ządll, kaŻďy czło nek Zar ządu

s22
W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięc
Członkowie Znząđudzíałajązgodniez poleceniami wydanymi przez
Prezydenta.

T7

$23
l. Uchwały Zarządu sporządzane

są w foľmie odrębnych dokumentów, gdy

wynika to zprzepisów prawa lub gdy Zarząďtak postanowi.
2.

o

ile przepisy nie stanowiąinaczej uclrwały Zarząďlpodpisuje Prezydent

3. Uchwały Zarząďu będące decyzjami w sprawachz zakresu administracji
publicznej muszą zawieraé imiona i nazwiska człottkow Zarządu
uczestnic zący ch w ich podej mowaniu.

s24
l. Zarządprowadzi

rejestľ podjętych uchwał i decyzji

2. Rejestry, o których mowa w ust' 1 sąjawne
3. Postanowienie, o którym mowa w ust' 2 nie ďotyczy tych rozstrzygnięc,
których ujawnieniu sprzeciwiają się obowiąn|ące pľzepisy prawa' a w
szczegőIności przepisy o ochľonie informacji niejawnych, o ochronie danych
osobowych, o ochĺonie dóbr osobistych, o udostępnieniu akt dotyczących
postępowań prowadzonych w trybie określonym w k.p.a'

Rozdział IV
Zasady wykonywania uchwał Rady

$25
o

sposobie wykonania uchwały Rady rozstrzygaZarząď, o ile Rada sama nie
określiłazasad, wykonywania tej uchwały'

$26
okreŚleniepÍzezZarząd, sposobu wykonywania uchwały Rady obejmuje w
szczególności:
wykonania uchwały'
2) okreŚlenie środków niezbędnych do wykonania uchwaĘ
3 ) wskazanie o sób lub instýucj i o dpo wtedzialny ch za r ealizację uchwały
1) ustalenie terminu

t8

s27
Zarząd składa Radzie nakaŻdej sesji sprawozďanie z wykonanía uchwał
podjętych na poprzedníej sesji Rady.

Rozďztał

Y

Postanowienia końcowe

$28
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mająodpowiednie
zastosowanie postanowienía,,Regulaminu Rady''.

załącznikNr 4 do Statutu Miasta Żyra dowa zostaje
oznaczony Nr 7 i otľzymuje brzmienie:
,,Załączník Nr 7
do Statutu Miasta Żyrarđowa

14. Dotychczasowy

Jednostki or ganízacyj ne Miasta

I' Zal<łady budżetowe
1

.Miej ski Zakład Komunikacyj ny

2.Targowisko Miejskie

II. Jednostki organizacyjne ďziałające na zasadzte zakłaďow budżetowyclr

l.Miejski Dom Kultury
2'Miej ska Biblíoteka Publiczna
III. Jednostki budżetowe

1.ośrodekSportu i Rekreacji
2.Miej ski ogród Jordanowski*)
3.Klub Srodowiskowyt)
4 Świettica Pľofilakt y czno -Wychow aw cza* )
5 .Miej ski Zespőł Urbanisty czny
6'Zespoł obsługi Placówek oświatowych
.

19

.Straż Miejska
8.Miej ski oŚrodek Pomocy Społecznej
9.Przeďszkole Miejskie nľ 2
1O.Przedszkole Miejskie nľ 5
l l.Przedszkole Miejskie nr 6
T2.Przedszkole Miejskie nr 8
13'Przedszkole Miejskíe nr 9
7

l4.Przedszkole Miejskie nr 10
l5.Szkoła Podstawowa nĺ 1
1 6. Szkoła Podstawowa nr 2
17 .Szkoła Podstawowa nľ 3
1 8.Szkoła Podstawowa nr 4
l9.szkoła Podstawowa nĺ 6
20 'Szkoła Podstawowa ĺv 7
2 l .Publiczne Gimn azjum nr
ZL.Publiczne Gimn azjum nr 2
1.

*

)j

ednostki organizacyj ne gminy współfinansowane z Powiatem

IV. Spółki komunalne
.Pľzedsiębíorstwo Gospodaľki Mieszkaniowej,'Żyrarđow' Spółk a z o'o
2 .Przedsiębioľstwo Gospodaľki Komunalnej,,Żyraľdów'' Spółka z o .o
3.Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,,Żyrardów'' Spółka z o'o."
1

.

1

5. 1) Dotychczasowy załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Zyrardowa _
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Żyrardowa zostaje
oznaczony Nr 8
2) w załączniku nr 8

,,5.
j

w $ 1 ust 5, ust 6,

ust 7 otrzymująbrzmienie:

Spółki pľawa handlowego funkcjonujące w ramach gminnych

ednostek or ganizacyj nych podle

gaj ą

kontroli w zakresie wykorzystania

środków przyznanych z budżetu miasta.

6.

Do zadahKomisji należy opiniowanie wniosków o odwołanie

Zarządu lub poszczegolnych jego czŁonków zgodnie z art.28 c ust.2
ustawy

o

samorząďzie gminnym

(Dr.U. z1,996r Nr

13 poz'74

z

poźn

Zm')' opinię, o której wyżej mowa Komisja przedkłada na ręce

20

Przewodniczącego Rady w terminie 2I dní od zakonczenia Sesji Rady,
na

której złoŻono wniosek o odwołanie Zarząďu lub poszczegÓlnych jego

członkiw.
7

'

Komisja bada i ocenia

na polecenie Rady materiały z kontroli

Zarządu i podporządkowanych jednostek dokonywanych przez ínne
podmioty. Powyżs ze

ďoty

czy takŻe kontroli zewnętr znych.''

$2
Zobowiązuje się ZaĺządMiasta Żyrardowa do opľacowania tekstu jednolitego
Statutu Miasta Żyrarďowa.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewód ztw a Mazowieckie go.
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