UCHWAtA Nr 195/XIX/2016
RADY MlEJSKlEJ W SEROCKU
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z poin. zm.) Rada Miejska w Serocku
uchwala, co nastepuje:

W Statucie gminy Miasto i Gmina Serock stanowiqcym zatqcznik do uchwaty Nr 378/XL/2013
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 paidziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia tekstu jednolitego
statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936) wprowadza sie
nastepujqce zmiany:
1. w

5 5 skreila sie ust. 2

2. w

5 11dodaje sic pkt 5 w brzmieniu:

,,5. Wspieranie i stwarzanie warunkow do rozwoju lokalnej przedsiebiorczoici."
3.

5 13 otrzymuje brzmienie:
,,I
Gmina
.
moze realizowad inne zadania niz wtasne na podstawie zawartych
porozumien z wtaiciwymi organami jednostek samorzqdu terytorialnego lub organami
administracji rzqdowej.
,,2. Zawarcie porozumieli, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga uchwaty Rady."

4. w

5 17 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) dostqpu do protokotow z posiedzen organow gminy i z posiedzen komisji Rady;"
5. w

5 17 w ust. 2 dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:

,,6) nagrywania za pomocq technicznych Srodkow audiowizualnych przebiegu obrad
sesji Rady i posiedzen komisji."
6. w § 17 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
,,3a. Wniosek o udostqpnienie dokumentow i korzystanie z nich sktada siq w Urzqdzie."
7. w

5 17 dodaje siq ust. 3b w brzmieniu:

,,3b. Wniosek powinien zawierad zakres iqdanej informacji oraz w miarq moiliwoici
nazwq dokumentu, ktorego dotyczy."
8.

w

5 17 dodaje siq ust. 4a w brzmieniu:

,,4a. Osoba zainteresowana moie korzystat z
udostqpniajqcego w miejscu ich przechowywania."
9.

w

dokumentdw

w

obecnoici

5 17 dodaje siq ust. 4b w brzmieniu:

,,4b. Udostqpnianie i korzystanie z dokumentow przez zainteresowanych odbywa siq
w godzinach pracy Urzqdu."
10. w 5 17 dodaje siq ust. 4c w brzmieniu:
,4c. W udostqpnianych dokumentach zabrania siq dokonywania zmian, adnotacji lub
nanoszenia poprawek."
11. w

5 17 dodaje siq ust. 4d w brzmieniu:

,4d. Dokumenty stanowiqce informacje niejawne udostepniane sq na zasadach
okreilonych innymi przepisami."
12. dodaje siq 5 21a w brzmieniu:
,,DziatalnoSd kontrolnq, o ktorej mowa w 521 pkt. 3 Rada wykonuje poprzez komisjq
rewizyjnq, komisje state lub powotane w tym celu komisje doraine."
13. w 5 29 wyraz ,,budietu gminy" zastqpuje siq wyrazami ,,uchwaty budietowej"
14. w 5 3 1 dodaje siq ust. 3 w brzmieniu:

,,3. Tryb, zasady opracowania oraz terminy przyjmowania wnioskow od mieszkancow
do projektu budietu okreila odrebna uchwata Rady."
15. w 5 32 dodaje siq ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Procedure prac nad projektem uchwaty budietowej, w tym wymaganq
szczegotowoiC projektu budietu, terminy obowiqzujqce w trybie prac nad projektem
uchwaty budietowej oraz wymogi dotyczqce objainien i materiaty informacyjne, ktore
burmistrz przedktada Radzie wraz z projektem uchwaty budietowej, okreila Rada."
16. w 5 32 dodaje siq ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Rownoczeinie z projektem uchwaty budietowej burmistrz przedstawia Radzie
projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej."

17. dodaje siq 9. 39a w brzmieniu:
,,Obstugq organizacyjnq i technicznq Rady zapewnia Burmistrz."

18. w 5 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Sztandar wystqpuje w asyicie pocztu sztandarowego w skladzie chorqzy i dwoch
asystujqcych, wyznaczanych kazdorazowo przez Przewodniczqcego Rady spobrod
radnych biezqcej kadencji."

19. w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,I.Rada na pierwszej sesji swojej kadencji wybiera ze swego grona Przewodniczqcego
i co najmniej jednego Wiceprzewodnicz~cego."
20. w § 47 skreila sie pkt 4

21.w 5 71 w ust. 4 wyraz ,,Biurze Rady" zastqpuje siq wyrazami ,referacie wtaiciwym do
spraw obstugi Rady".

22. 3 72 otrzymuje brzmienie:
,,1.W sesji biorq udziat z gtosem stanowiqcym radni.
2. Przed kaidq sesjq Przewodniczqcy Rady w porozumieniu z Burmistrzem ustala liste
osob zaproszonych na sesje."

23. w § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,I.Sesje Rady sq jawne. Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad
podaje sie do wiadomoici publicznej w terminach takich jak dla radnych poprzez
zamieszczenie w Biuletynie lnformacji Publicznej, na tablicach ogtoszen Urzedu oraz w
innych miejscach zwyczajowo przyjqtych."
24. w

5 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4. Zapytania kierowane sq do Przewodniczqcego Rady lub Burmistrza".
25. w § 96 w ust. 1 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

,5) Jednostkom pomocniczym gminy,"

26.w 9 96 w ust. 1 dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:
,,6)
Grupie co najmniej 50 mieszkancow gminy, posiadajqcych bierne prawo wyborcze."
27. w § 96 wykreila siq ust. 3

28. w

5 96 dodaje siq ust. 4 w brzmieniu:

,,3. Tryb i zasady wykonywania inicjatywy uchwatodawczej okreili Rada w oddzielnej
uchwale."
29. w

5 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. W sytuacjach szczegolnych Przewodniczqcy Komisji obowiqzany jest zwotad jej
posiedzenie na pisemny wniosek Przewodniczqcego Rady lub co najmniej 1/2 sktadu
osobowego tej komisji w terminie nie dtuiszym n i i 7 dni lub terminie okreilonym we
wniosku."
30. w

5 120 ust. 1pkt 5 otrzymuje brzmienie:
----

przebieg posiedzenia,

----

----- - - -

uchwaty, wnioski wyrazone opinie,"

31. w § 121 ust. 1otrzymuje brzmienie:
,,Rozpatrywanie
I.
kaidej sprawy wniesionej pod obrady komisji powinno zakohczyd
siq podjqciem uchwaty, sformutowaniem wniosku lub opinii."
32. w

5 122 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W przypadku braku moiliwosci uczestniczenia w posiedzeniu komisji, dany cztonek
winien powiadomic o tym fakcie Przewodniczqcego Komisji."
33. w 9126 dotychczasowq treiC oznacza sic jako ust.1
34. w

5 126 dodaje siq ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Do wyiqcznej kompetencji komisji naleiy przygotowanie stanowiska w sprawie
skarg ztozonych na Burmistrza i kierownikow jednostek organizacyjnych gminy."

36. w § 133 dotychczasowq treid oznacza sig jako ust. 1
37. w

5 133 dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Termin, o ktorym mowa w ust. 1nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w trybie
dorainym."

38.

5 137 otrzymuje brzmienie:

,,Komisja
I.
(zespot kontrolny) w szczegolnoici upowainiona jest do:

1) wstqpu do pomieszczen jednostek kontrolowanych,
2) wglqdu do ksiqg, rejestrow, planow, sprawozdari oraz innych akt i dokumentow
znajdujqcych siq w jednostce kontrolowanej i zwiqzanych z jej dziatalnoiciq,
3) zabezpieczenia dokumentow powstatych w toku kontroli oraz uwierzytelnionych kopii
innych dokumentow (dowodow),
4) iqdania od osob wtaiciwych w sprawie kontrolowanych podmiotow ztoienia wyjainien
w sprawach dotyczqcych przedmiotu kontroli. 0 formie w jakiej sktadane sq wyjainienia
decyduje przewodniczqcy komisji (zespotu kontrolnego).
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktory odmowit wykonania czynnoici o ktorych mowa
w ust. 1 obowiqzany jest do niezwtocznego ztoienia na rqce Przewodniczqcego komisji
(Przewodniczqcego zespotu kontrolnego) pisemnego wyjainienia."
39. w

5 142 pkt 1otrzymuje brzmienie:

,,I. Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansow naleiq sprawy: tworzenia i realizacji
budietu gminy, podatkow, kredytow, planowania i realizacji inwestycji, zbywania
i nabywania majqtku gminy, komunalizacji mienia, planow rozwoju spotecznogospodarczego,
wspierania
tworzenia
warunkow
do
rozwoju lokalnej
przedsiebiorczoici i pozyskiwania funduszy zewnqtrznych, w tym w szczegolnoici
funduszy unijnych;"
40. w

5 142 w pkt 4 wykreila siq wyrazy ,,rozpatrywanie

skarg i wnioskow"

41. zatqcznik nr 6 do Statutu Miasta i Gminy Serock otrzymuje brzmienie:
,,Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:
1. Urzqd Miasta i Gminy w Serocku,
2. Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli w Serocku,
3. Szkota Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
4. Szkota Podstawowa im. Mikotaja Kopernika w Serocku.
5. Zespot Szkolno- Przedszkolny w Woli Kietpinskiej,
6. Zespot Szkot w Zegrzu,
7. Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku,
8. Samorzqdowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hatabaty,
9. Samorzqdowe Przedszkole w Zegrzu,
10. Ojrodek Pomocy Spotecznej w Serocku,
11.Miejsko- Gminny Zaktad Wodociqgowy w Serocku,
12. Miejsko-Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Serocku,
13. Oirodek Sportu i Rekreacji w Serocku,
14. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
15. Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Serocku.

52.
Wykonanie uchwaty powierza sic Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

Uchwata wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany do Statutu gminy Miasto i Gmina Serock dotyczq kwestii
zwiqzanych z organizacjq pracy Rady Miejskiej w Serocku.
Zmianie ulegty zapisy dotyczqce m.in. udostepniania dokumentow na wniosek
zainteresowanej osoby, procedury prac nad projektem uchwaty budietowej, rozszerzenia
liczby podmiotow, ktorym przystuguje inicjatywa uchwatodawcza, zmiany zakresu dziatania
statych Komisji Rady oraz aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych gminy.

