
UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kałuszyn.

Na podstawie 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Gminy Kałuszyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI/248/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kałuszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., 
poz. 6664 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

„9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym”;

2) W § 18 ust. 3 uchyla się pkt 7).

3) § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad”;

4) § 28 uchyla się.

5) W § 31 ust. 1 uchyla się pkt 9).

6) W § 43 uchyla się ust. 3.

7) § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Radny korzysta z ochrony prawnej wskazanej w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”;

8) § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu na sesji Rady i na posiedzeniu Komisji w przypadkach 
wskazanych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”;

9) § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu z udziału w jej działaniach w sprawach wskazanych 
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym”;

10) § 67 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może korzystać z usług rzeczoznawców, ekspertów i biegłych”;

11) § 72 uchyla się.

12) § 73 uchyla się.

13) § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, może on 
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty odmowy, złożyć pisemne wyjaśnienia przyczyn odmowy”;

14) § 84 otrzymuje brzmienie:
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„84. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej sprawuje wyznaczony pracownik Urzędu do spraw obsługi Rady”;

15) W § 88 uchyla się ust. 3.

16) W § 93 uchyla się ust. 5.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogusław Michalczyk
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 er., poz. 130), która w swoich przepisach zawiera min. nowelizację ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), wystąpiła potrzeba
dostosowania Statutu Gminy Kałuszyn – jako aktu prawa miejscowego, do wymogów ustawowych.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.
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