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UCHWAŁA NR II/15/18
RADY GMINY CZARNIA
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnia.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349, 1432)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/208/18 Rady Gminy Czarnia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Statutu
Gminy Czarnia wprowadza się następujące zmiany
1) §18 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt porządku obrad, miejsce, termin oraz godziny rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji przesyła się za pomocą
listów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.”;
2) §38 ust 1 otrzymuje brzmienie
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa radnych w liczbie1/4 ustawowego składu rady, komisje
oraz wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”;
3) §43 ust 1 otrzymuje brzmienie
„1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań”;
4) uchyla się § 43 ust 2 i ust 3
5) uchyla się § 56
6) §68 ust 2 otrzymuje brzmienie
„2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,
kierownik może złożyć - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemne wyjaśnienia.”;
7) § 76ust. 4 otrzymuje brzmienie
„4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje kierowane do niej pisma na planowanych
posiedzeniach lub zwołuje posiedzenie w sprawach pilnych.”;
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8) uchyla się § 78
9) § 90 ust. 9 otrzymuje brzmienie
„9. Udostępnienie dokumentów na wniosek osoby zainteresowanej następuje niezwłocznie w drodze
wglądu z możliwością sporządzenia przez zainteresowanego wypisów i notatek”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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