UCHWAŁA NR III.13.2018
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/23/2003 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Wąsewo (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 249, poz. 6547, z późn.zm.) w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta
Gminy.”;
2) w § 42 skreśla się pkt 5 i 6;
3) w § 56 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy: „z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności”;
4) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji Radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji”;
5) w § 58 w ust. 1 skreśla się wyrazy: „usprawiedliwienia osób nieobecnych”;
6) w § 68 w ust. 1 skreśla się wyraz: „ponumerowanych”,
7) w § 79 uchyla się ust. 2;
8) w załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Wąsewo dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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UZASADNIENIE

Propozycja przygotowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
zmian Statutu Gminy wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do stanu
faktycznego oraz usunięcia zapisów nieaktualnych, min:
1) w § 28 stanowi ,iż „Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu gminy,
zatrudniony na stanowisku ds. techniczno-kancelaryjnych i obsługi samorządu
terytorialnego”- takie stanowisko w strukturze urzędu nie występuje.
2) w § 42 dotyczącym porządku obrad proponuje się usunąć punkty 5 i 6 dotyczące
interpelacji i zapytań radnych- zagadnienie to uregulowane jest wprost w art. 24
ustawy o samorządzie gminnym, (w poprzednim stanie prawnym interpelacje
i zapytania mogły być zgłaszane ustnie podczas sesji),
3) w § 56, 58 i 79 proponuje się usunąć zapisy dotyczące przyczyn nieobecności
i usprawiedliwiania nieobecności radnych- brak podstaw prawnych do nałożenia
obowiązku usprawiedliwiania nieobecności, (wyrok NSA z 7 sierpnia 2015 r. sygn.
akt II OSK 1110/15),
4) w § 68 dotyczącym głosowania tajnego użyto wyrazów „ponumerowanych kart do
głosowania”- zapis taki umożliwia w istocie powiązanie głosującego z kartą, którą
się on posłużył (wyrok NSA z 7 sierpnia 2015 r. sygn. akt II OSK 1110/15),
5) z dniem 1 marca 2016 r. uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia
27 maja 2015 r. utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Wąsewie jako
samorządową instytucję kultury posiadającą osobowość prawną. Gminna Biblioteka
Publiczna w Wąsewie jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy.
Proponowana zmiana polega na dodaniu w załączniku Nr 2 do Statutu Gminy
Wąsewo (Wykaz jednostek organizacyjnych gminy) pkt 7 w brzmieniu: „7. Gminna
Biblioteka Publiczna w Wąsewie.”
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zgodnie z powołanymi przepisami do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy
uchwalanie Statutu Gminy, w tym zmian dokonywanych w tym Statucie. Przedmiotowa
uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Zmiana uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu gminy Wąsewo.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie tej uchwały uznaje się za uzasadnione
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