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UCHWAŁA NR LV/475/2018
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art.40 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz.994, z późn. zm.)
Rada Gminy Jabłonna
uchwała co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIV/387/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12595), wprowadza się następujące
zmiany:
1. Rozdział IV- otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 4.
– Zasady dostępu do dokumentów.
§ 7. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej udostępnia się dokumenty oraz inne informacje publiczne określone w ustawach.
§ 8. 1. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się
w Biurze Rady w dniach i godzinach pracy Urzędu w asyście pracownika Urzędu lub w inny sposób i w
formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji.
2. Dokumenty oraz inne informacje publiczne z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniają
komórki organizacyjne Urzędu właściwe ze względu na przedmiot sprawy w dniach i godzinach pracy
Urzędu w asyście pracownika Urzędu lub w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie
informacji”.
2. § 12 ust.3 – skreśla się.
3. § 14 ust. 1 – otrzymuje brzmienie:
„1. W sesji biorą udział z głosem stanowiącym radni, a z głosem doradczym uczestniczą Wójt,
Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz radca prawny Urzędu Gminy”.
4. W § 17 otrzymuje brzmienie:
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„§ 17. Na wniosek przewodniczącego Rady lub radnego, Rada może, w drodze głosowania
postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym
posiedzeniu.”.
5. § 19 ust. 3 pkt. 5 i 6 – skreśla się.
6. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy do tego samego paragrafu, bądź ustępu zgłoszono kilka poprawek stosuje się
zasady określone w 30 ust. 1”.
7. § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.”.
8. § 37 ust. 2 – skreśla się.
9. § 42 ust. 3 – otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku niespełnienia przesłanki określonej w ust. 2 przeprowadza się głosowanie pisemne.”.
10. § 72 ust 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„3. Kierownik kontrolowanego podmiotu powinien zapewnić warunki i środki niezbędne dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu powinien: przedkładać na żądanie kontrolujących
dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli (w terminie 14 dni od dnia otrzymania
stosownego żądania), umożliwić wstęp do obiektów pomieszczeń kontrolowanego podmiotu, na żądanie
kontrolujących udzielać pisemnych i ustnych wyjaśnień.
5. W przypadku odmowy wykonania czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, kierownik
kontrolowanego podmiotu może złożyć pisemne wyjaśnienie na ręce kierownika zespołu kontrolnego,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjneji Przewodniczącego Rady.
6. Powinności określone w ust. 4 przypisane kierownikowi kontrolowanego podmiotu mogą być
wykonywane za pośrednictwem podległych mu pracowników.”.
11. W § 79 ust. 6 – otrzymuje brzmienie:
„6. Rejestr klubów zawiera informacje wymienione w ust. 4”.
12. W § 90 – skreśla się ust. 1 i 2. Dotychczasowe ust. 3 i 4
ust. 1 i 2.

zmieniają kolejność odpowiednio jako

13. § 94 – skreśla się.
14. § 100 – skreśla się.
15. § 101 – skreśla się.
16. § 107 – skreśla się.
17. § 108 – skreśla się.
18. W § 111 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
§ 2. . Pozostałe paragrafy statutu gminy nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski

