
Uchwała nr 94/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  harmonogramu  pracy  oraz  trybu  i  formy 
zgłaszania wniosków w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn. 
zmianami) oraz § 4 ust. 2 uchwały nr 45/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 stycznia  2011 r.  w sprawie powołania Komisji  Statutowej  – Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się: 

1) harmonogram  pracy  Komisji  Statutowej  Rady  Miasta  Lublin, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) tryb zgłaszania wniosków w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Statutowej 
Rady Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 94VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Harmonogram pracy Komisji Statutowej Rady Miasta Lublin

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miasta Lublin.
2. Przyjęcie  planu pracy Komisji  Statutowej  Rady Miasta Lublin  oraz trybu 

składania wniosków w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin.
3. Przekazanie harmonogramu pracy  Komisji Statutowej Rady Miasta Lublin 

oraz trybu składania wniosków w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin 
do zatwierdzenia Radzie Miasta Lublin (do 31 marca 2011 r.).

4. Poinformowanie  podmiotów  uprawnionych  do  składania  wniosków 
w przedmiocie  zmian  Statutu  Miasta  Lublin  o  trybie  składnia  wniosków 
(do 15 kwietnia 2011 r.).

5. Zapoznanie się z aktualnymi statutami miast na prawach powiatu w Polsce.
6. Analiza i propozycje ewentualnych zmian w Statucie Miasta Lublin.
7. Analizowanie wniosków i uwag dotyczących zmian w Statucie Miasta Lublin 

kierowanych przez prezydenta, radnych i ich kluby, a także stałe komisje 
Rady

8. (  z  uwagi  na  brak  możliwości  określenia  z  góry  liczby  zgłoszonych 
wniosków,  termin  wykonania  powyższego  punktu  przewiduje  się  na 
IV kwartał 2011 r. z zastrzeżeniem możliwości jego przedłużenia).

9. Bieżące  monitorowanie  poprawności  merytorycznej  i  prawnej  składnych 
wniosków  oraz  ewentualne  wnioskowanie  o  opinię  prawną  w  sprawie 
rozpatrywanych zmian.

10. Rozpatrywanie  innych spraw wynikających z  bieżącej  działalności  Rady 
Miasta Lublin i skierowanych pod obrady Komisji.

11.  Przedłożenie  Radzie  Miasta  projektu  Statutu  Miasta  Lublin  (I  kwartał 
2012 r.).
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 94VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Tryb zgłaszania wniosków 
w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin

1. Wnioski  w  przedmiocie  zmian  Statutu  Miasta  Lublin  (zwane  dalej 
wnioskami) mogą być składne przez prezydenta, radnych i ich kluby oraz 
stałe komisje Rady. 

2. Wnioski powinny być składane w formie pisemnej do Biura Rady Miasta 
Lublin do dnia 14 czerwca 2011 r. 

3. Wnioski o których mowa powyżej powinny zawierać :
- wyraźnie sformułowaną treść proponowanej zmiany,
- krótkie uzasadnienie,
- czytelny podpis wnioskodawcy.

4. O kolejności  rozpatrywania wniosków przez Komisję Statutową decyduje 
przewodniczący Komisji Statutowej.   

5. Komisja Statutowa  zastrzega sobie możliwość rozpatrywania wniosków, 
pomimo niezachowania wymogów określonych w punktach 2-3.
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