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UCHWAŁA NR XXXII/273/2017
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/065/2015 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 29 czerwca 2015r. Statut
Miasta i Gminy Białobrzegi wprowadza się następujące zmiany:
1) §18 otrzymuje brzmienie:
„ 1. W okresie 4 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada może na wniosek Przewodniczącego Rady określić
w drodze uchwały ramowy plan pracy na pierwszy rok działania, a następnie każdorazowo na ostatniej sesji
w roku ramowy plan pracy na rok następny.
2. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy, o których mowa w ust.1.”
2) w §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust.1 albo innych nieprawidłowości
w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada może w trybie art. 20 ust. 1 Statutu
wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Uwagi co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie
mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji, powitanie Radnych i zaproszonych gości,
stwierdzenie prawomocności obrad.”
3) w §20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej zawiera pozycje wymienione w ust. 6 pkt 1, 5 i 7.”
4) w §36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, przewodniczący obrad, przed
zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu
odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza głosowanie. W przypadku
nieobecności kandydata zgoda może być wyrażona na piśmie lub w inny niebudzący wątpliwości sposób.”
5) w §37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady obliczając głosy „za” , „przeciw” oraz o ile jest
to możliwe „wstrzymujące się”. Do pomocy w liczeniu Przewodniczący Rady może wyznaczyć jednego
z Radnych. Wyniki głosowania po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Rady odnotowuje się w protokole.”
6) §38 otrzymuje brzmienie:
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„1. W głosowaniu tajnym Radni głosują przy pomocy kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady.
Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez
wglądu innych osób.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
3. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza
je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane
wcześniej karty do głosowania.
4. Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, publicznie na sali obrad, przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania zawierający wyniki głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu
obrad z sesji.”
7) w §39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady odczytuje nazwiska Radnych
z listy obecności, a każdy z wywołanych Radnych oświadcza jednoznacznie, czy jest „za”, „przeciw”, czy
o ile jest to możliwe „ wstrzymuje się”.
8) §41 otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub
wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach,
w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek, wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas,
gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem będzie więcej niż przeciw.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym polega na wyborze, bądź
zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa,
odpowiednio:
1) liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania;
2) ustawowego składu rady.
W przypadku głosowania tajnego kandydatura, uchwała lub wniosek przechodzą, gdy uzyskały głosów
„za” więcej niż połowa, odpowiednio:
1) liczby radnych biorących udział w głosowaniu (którym wydano karty do głosowania);
2) ustawowego składu rady.”
9) w §42 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy,
w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji
jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje
zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.”
10) w §42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Podstawa prawna uchwały ze wskazaniem miejsca jej publikacji mają charakter technicznoorganizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu na sesji.”
11) w §55 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w Komisji Rewizyjnej od 3 do 5,”
12) w §63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalny skład Komisji ustala się na 5 osób: Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący
Komisji oraz pozostali członkowie w liczbie nieprzekraczającej 3.
13) zmianie ulega Załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
Marcin Osowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, 935.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/273/2017
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
z dnia 28 września 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Statutu Miasta i Gminy Białobrzegi
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
1.

Jednostki budżetowe:
1) Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej;
4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach;
5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach;
6) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach.
7) Publiczny Żłobek „KRASNAL” w Białobrzegach.

2. Samorządowe gminne osoby prawne:
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach;
2) Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
3. Samorządowe zakłady budżetowe:
1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach;
2) Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach.

