UCHWAŁA NR IV/22/2018
RADY GMINY RASZYN
z dnia 12 grudnia 2018
w sprawie: zmiany statutu Gminy Raszyn
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Gminy Raszyn, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/180/16 Rady Gminy
Raszyn z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Raszyn (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego, poz. 1194) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn;”;
2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrolę nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych sprawuje Rada
Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej oraz może sprawować na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Wójta Skarbnik Gminy.”;
3) w § 10 ust. 5 skreśla się;
4) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje ze swego składu stałe komisje, w tym obligatoryjnie: komisję
rewizyjną oraz komisję skarg, wniosków i petycji.”;
5) § 22 otrzymuje brzmienie:
„ Obsługę rady i jej organów zapewnia właściwy pracownik Urzędu Gminy.”;
6) w § 23 po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
a) przewodniczący Rady,
b) co najmniej ¼ ustawowego składu Rady,
c) komisja,
d) klub,
e) wójt,
f)
mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo wyborcze do rady, w liczbie co
najmniej 300 osób, na zasadach i w trybie określonym w uchwale rady.”;
7) § 26 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i
organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
2. Transmisja sesji Rady odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.”;
8) w § 33 pkt 5 i pkt 6 skreśla się;
9) 35 i § 36 skreśla się;
10)§ 44 otrzymuje brzmienie:
„§44.1. Właściwy pracownik Urzędu Gminy sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na audiowizualne nośniki pamięci, które przechowuje się
zgodnie z odrębnymi przepisami.”;
11) § 51 otrzymuje brzmienie:
„§51.1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie
przycisku systemu elektronicznego umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie

imiennego wykazu głosowań radnych. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano
„za”, „przeciw”, albo „wstrzymuję się”.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący bezpośrednio po głosowaniu.
3. Wyniki głosowania utrwalane za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. 1,
zamieszcza się w protokole z sesji.”;
12) w § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Postanowienie ust.1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg,
wniosków i petycji.”;
13) w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz pozostałych członków w
łącznej liczbie od 3 do 7.”;
14) w § 77 ust. 1 do ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrolujący winien mieć zapewnione warunki i środki dla prawidłowego
przeprowadzenia kontroli.
2.Kontrolujący mogą żądać od kierownika kontrolowanego podmiotu przedłożenia w
szczególności dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli
oraz umożliwienia wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kontrolujący mogą żądać od kierownika kontrolowanego podmiotu niezwłocznego
złożenia pisemnego wyjaśnienia w przypadku odmowy wykonania czynności, o
których mowa w ust. 1 i ust. 2.”;
15) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 14 dni od daty
przedstawienia zatwierdzonego przez Radę protokołu pokontrolnego.”;
16) po rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu:
„Rozdział VIa
Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji
86a. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z przewodniczącego oraz
pozostałych członków, w tym sekretarza komisji, w łącznej liczbie od 3 do 7.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji skarg, wniosków
i petycji.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
86b. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji kieruje pracą komisji i prowadzi
jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje
wyznaczony przez niego członek komisji.
86c. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania wójta i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje.
2. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje przewodniczący kieruje do komisji skarg,
wniosków i petycji celem rozpatrzenia.
3.W przypadku, gdy rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
rada kieruje je niezwłocznie do organu właściwego.
4. Tryb rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji określają odrębne przepisy.
5.Komisja skarg, wniosków i petycji po rozpatrzeniu sprawy przekazuje
przewodniczącemu swoje stanowisko, propozycję lub projekt uchwały w sprawie
załatwienia skargi, wniosku lub petycji w celu wprowadzenia pod obrady rady.
86d. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.”;
17) § 87 otrzymuje brzmienie:
„Radni mogą tworzyć kluby radnych.”

18) w § 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3
radnych.”;
19) w §90 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kluby podlegają rozwiązaniu z mocy prawa, gdy liczba ich członków spadnie poniżej
3.”.
§2
W załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Raszyn - w wykazie gminnych jednostek
organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 4 skreśla się;
2) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30,”;
3) w ust. 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
„16. Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” ul. Poniatowskiego 18, w Raszynie.”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

