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UCHWAŁA NR XLI/378/18
RADY GMINY IZABELIN
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Izabelin
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Izabelin przyjętego uchwałą NR XXIII/175/17 Rady Gminy Izabelin z dnia
8 lutego 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2539) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Izabelin i komisji Rady Gminy Izabelin”;
2) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisję Rewizyjną;
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Komisję Gospodarczo - Finansową;
4) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki;
5) Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej i Profilaktyki;
6) Komisję Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
2. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych.”;
3) w § 22 wprowadza się następujące zmiany:
a) po ust. 2 dopisuje się ust. 2a. w brzemieniu:
„2a. Przewodniczący wprowadza pod obrady projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, który
został zgłoszony w terminie przewidzianym prawem.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zawiadomienie o sesji zawierające informacje o terminie, miejscu i porządku obrad sesji
przekazuje się radnym w zasadzie na 7 dni, nie później jednak niż na 3 dni, przed terminem obrad drogą
elektroniczną lub w inny skuteczny sposób”,
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c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Projekty uchwał dotyczące: statutu Gminy, strategii rozwoju Gminy, projektu budżetu
i sprawozdania z wykonania budżetu, podatków lokalnych i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.”.
4) § 24 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 24. 1. Obrady Rady są transmitowane w internecie i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
dźwięk i obraz.
2. Publiczność obserwująca przebieg obrad zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.”;
5) w § 30 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie;
6) skreśla się paragrafy od 31 do 33;
7) § 34 otrzymuje następujące brzmienie:
”§ 34.1. Radny ma prawo składać za pośrednictwem
Przewodniczącego wnioski merytoryczne do Wójta.
2. Wnioski merytoryczne, dotyczące konieczności podjęcia określonych działań, radny może składać do
Przewodniczącego na piśmie wraz z uzasadnieniem lub ustnie do protokołu w punkcie obrad dotyczącym
wolnych wniosków.
3. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego
wykonawcę.
4. Wnioski merytoryczne podlegają głosowaniu najpóźniej na drugiej kolejnej sesji od dnia złożenia
wniosku.”;
8) § 44 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Protokół z sesji musi zwięźle odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz imię i nazwisko
przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
4) ustalony porządek obrad;
5) przebieg obrad;
6) rozpatrywane uchwały oraz przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”,
„przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych;
7) sporządzoną listę radnych z imiennego głosowania;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) tezy ustnych wniosków merytorycznych oraz udzielonych odpowiedzi;
10) podane komunikaty i informacje;
11) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół
- do protokołu dołącza się listę obecności radnych na sesji.”;
9) w § 47 dokonuje się następujących zmian:
a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie
„5) grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawo wyborcze do organu
stanowiącego;”,
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b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jeżeli projekt uchwały został doręczony radnym w terminie określonym w § 22, przed
głosowaniem Przewodniczący informuje radnych jaki projekt uchwały podlega głosowaniu podając
numer projektu uchwały.”,
c) Dodaje się ust. 5a. w brzmieniu:
„5a. Jeżeli projekt uchwały nie został doręczony radnym w terminie określonym w § 22 Rada przed
głosowaniem może zwykłą większością głosów przyjąć, że projekt uchwały nie będzie odczytywany
w całości tylko Przewodniczący poinformuje radnych, czego projekt dotyczy.”.
10) w § 48 dokonuje się następujących zmian:
a) załącznik o którym mowa w ust. 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej
uchwały;
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: ” 6. Komisja, o której mowa w ust. 3 wyraża swoją opinię w terminie
miesiąca od dnia otrzymania projektu, Rada proceduje nad projektem na najbliższej sesji nie później
jednak niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.”;
11) następujący po § 52 oddział: „4 Procedura głosowanie” otrzymuje brzmienie: „5 Procedura głosowania”;
12) do § 53 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad.”;
13) w § 54 dokonuje się następujących zmian:
a) Ust. 1 otrzymuje:
„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i użycie urządzenia umożliwiającego
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych.”,
b) skreśla się ust. 3 i 4
14) § 55 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Głosowanie imienne przeprowadza się przypadkach przewidzianych prawem albo niemożliwe jest
użycie urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych
2. W głosowaniu imiennym Przewodniczący odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy
wypowiadają formułę: „jestem za” albo „jestem przeciw” albo „wstrzymuję się”. Sposób głosowania
radnych odnotowuje się w protokole sesji.”;
15) Następujący po § 60 oddział: „5 Komisje Rady” otrzymuje brzmienie: „6 Komisje Rady”;
16) Po § 67 dodaje się oddział 7 w następującym brzmieniu:
„7 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 67a. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy:
1) opiniowanie skarg na działanie Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) rozpatrywanie składanych przez obywateli wniosków i petycji.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje w miarę potrzeb.
§ 67b. 1. Na żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji lub Przewodniczącego Komisji, Wójt lub
kierownik gminnej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do złożenia dokumentów, innych
materiałów bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego sprawy podnoszonych w rozpoznawanej
sprawie w terminie 14 dni.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 9948

2. Komisja rozpoznająca skargę, wniosek bądź petycję zobowiązana jest do:
1) wyjaśnienia sprawy;
2) przygotowania projektu uchwały z uzasadnieniem;
3) przedłożenia propozycji, co do podjęcia działań naprawczych.
3. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały
sporządzony przez Komisję w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku bądź petycji.
§ 67c. 1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, wniosku bądź petycji.
2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku bądź petycji przygotowuje i podpisuje
Przewodniczący Rady.
§ 67d. 1. Komisja pracuje na posiedzeniach.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym oddziałem zastosowanie mają § 64, z zastrzeżeniem
zachowania tajemnicy prawnie chronionej, § 66 ust. 1 oraz § 67.”;
17) następujący po § 67 oddział: „7 Radni” otrzymuje brzmienie: „8 Radni”;
18) w § 86 dodaje się ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu:
„6. Przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej podlega zapisowi cyfrowemu w formie audio, a kopia
zostaje umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 5 dni od dnia posiedzenia komisji na
okres 5 lat.
7. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz przebieg posiedzenia w formie zapisu cyfrowego
powinny być przygotowane uwzględniając przepisy dotyczące tajemnic prawnie chronionych.”;
19) w § 96 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a. o następującym brzmieniu:
„1a. Klubowi radnych przysługuje prawo do skierowania pod obrady Rady jednego projektu uchwały
na sesję.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od kadencji Rady następujących po kadencji, w czasie
której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin
Grażyna Zielińska

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 Nr 28 poz. 319 (sprost.) z 2006
Nr 200, poz. 1471, z 2009r. Nr 114, poz. 946
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 poz. 1000, 2018r. poz. 1349 i 1432

