
 

 

UCHWAŁA NR X/69/18 

RADY GMINY W CHLEWISKACH 

z dnia 2 października 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Rady Gminy Chlewiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r. 

poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Chlewiska stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/32/14 Rady Gminy Chlewiska 

z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chlewiska  (Dz. Urzęd. Wojew. Mazowieckiego 

poz. 7846 z późń. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 18 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne odbywa się za pośrednictwem elektronicznego urządzenia do głosowania przez 

wybranie odpowiedniej opcji w urządzeniu elektronicznym i podniesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przeliczając liczbę głosów oddanych 

kolejno ”za”, ”przeciw” i ”wstrzymujących się”. 

3. W przypadku gdy głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych, Przewodniczący zarządza i przeprowadza głosowanie jawne imienne. Głosowanie imienne 

odbywa się przy pomocy kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem radnego. Karta zawiera 

warianty: "za", "przeciw" i "wstrzymuję się". Głos jest ważny, jeżeli radny pozostawia na niej bez skreśleń 

ten wariant, który wybiera. W celu przeprowadzenia głosowania imiennego stosuje się odpowiednio 

§ 85 ust. 4 

4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania i zarządza ich odnotowanie 

w protokole. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych lub pracownika urzędu 

gminy obsługującego sesję. 

5. W protokole uwidacznia się nazwiska radnych obecnych na sesji w trakcie głosowania, a nie biorących 

w nim udziału. 

6. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się do publicznej wiadomości i Biuletynie Informacji 

Publicznej, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy"; 

2. skreśla się ust.1 w § 20; 

3. skreśla się ust.3 w § 21; 

4. pkt. 4 ust.2 w § 24 otrzymuje brzmienie: 

„uchwalenie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwał 

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu, rozpatrywanie raportu o stanie 

gminy.”. 
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5. ust.1 w § 27 otrzymuje brzmienie: 

„Rada powołuje następujące Komisje stałe: 

1. Komisja Rewizyjna. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Finansowej. 

4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, Prawa, Porządku 

Publicznego i Sportu. 

5. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych”. 

6. ust.2 w § 28 otrzymuje brzmienie: 

„W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie od 3 do 5 członków, z wyjątkiem radnych pełniących 

funkcję: Przewodniczącego Rady Gminy oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy z zastrzeżeniem, 

że w skład tej komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów.”. 

7. pkt.6 w § 29 otrzymuje brzmienie: 

„Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej 

przeprowadzenia. Zlecenie przeprowadzenia kontroli upoważnia Komisję do : 

a) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej, 

b) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej 

działalnością, 

c) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów, 

d) powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli, 

e) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach 

dotyczących przedmiotu kontroli, 

f) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki”. 

8. skreśla się pkt 21 w § 29; 

9. dodaje się § 29a w brzmieniu: 

„1. Komisja skarg, wniosków i petycji jest powoływana przez Radę w liczbie od 3 do 5 członków lub 

niemniejszej niż liczba klubów. 

2. Komisja  skarg, wniosków i petycji rozpatruje wstępnie wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje 

oraz przygotowuje w tej sprawie opinię lub projekt uchwały. 

3. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu 

i rzetelności oraz wnikliwości. 

4. Wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje Rada Gminy kieruje do Przewodniczącego Komisji . 

5. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, którego wybiera Rada w głosowaniu jawnym. Komisja 

może również powołać Sekretarza Komisji, który sporządza protokół. 

6. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do wójta lub kierownika jednostki 

organizacyjnej za pośrednictwem wójta o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem 

skargi, wniosku i petycji. 

7. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie 

podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

8. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią 

podstawę sformułowania opinii lub projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji. 

9. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi 

i wniosku lub propozycję stanowiska Rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, wraz 

z uzasadnieniem. 
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10. Komisja skarg, wniosków i petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych 

terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. 

11. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Komisji”. 

10. ust.3 w § 54 otrzymuje brzmienie: 

„Pracownika sprawującego obsługę Rady wyznacza Wójt Gminy, natomiast polecenia służbowe temu 

pracownikowi wydaje Przewodniczący Rady Gminy”. 

11. dodaje się ust.3 w § 67 w brzmieniu: 

„Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy”. 

12. skreśla się pkt.4 w § 73; 

13. skreśla się § 84; 

14. skreśla się § 86; 

15. skreśla się § 98; 

16. skreśla się § 99; 

17. skreśla się § 100; 

18. skreśla się § 101; 

19. §106 otrzymuje brzmienie: 

„Wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Sprawozdanie z działalności 

finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną, przed udzieleniem Wójtowi 

absolutorium”. 

20. Załącznik nr 6 do Statutu Gminy Chlewiska otrzymuje brzmienie: 

„Wykaz Gminnych jednostek Organizacyjnych 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach wraz z Gminną Biblioteką Publiczną . 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach, 

3. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Chlewiskach, 

4. Samorządowe Przedszkole w Chlewiskach, 

5. Szkoła Podstawowa w Cukrówce, 

6. Szkoła Podstawowa w Budkach 

7. Szkoła Podstawowa w Pawłowie 

8. Szkoła Podstawowa w Skłobach. 

9. Publiczne Gimnazjum w Chlewiskach. 

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się organom gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Gnat 
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