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UCHWAŁA NR III/8/18
RADY GMINY CZERWIN
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Czerwin stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/1/2003 Rady Gminy Czerwin
z dnia 14 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 uchyla się ust. 2a i 10a;
2) uchyla się § 13a;
3) w § 20a:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W toku rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Komisja może wnioskować do Wójta
o złożenie wyjaśnień i materiałów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia
przekazanych wniosków, skarg lub petycji, w terminie wskazanym przez Komisję jednak
nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku”,
b) uchyla się ust. 7.
§ 2. W załączniku nr 1 do Statutu Gminy Czerwin – Regulamin Rady Gminy Czerwin - wprowadza się
następujące zmiany:
1. uchyla się § 12 – 14;
2. § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Radni głosują:
1) w głosowaniu jawnym - za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnych;
2) w głosowaniu imiennym – w ten sposób, że radny po wywołaniu kolejno przez Przewodniczącego Rady
wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy – o ile jest to
dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”;
3) w głosowaniu tajnym – kartkami do głosowania ustalonymi do danego głosowania, zgodnie z procedurą
podaną przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i przyjętą przez Radę.
3. uchyla się § 48a.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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