
UCHWAŁA NR IX/65/2015
RADY MIEJSKIEJ  W DROBINIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany do Statutu Miasta i Gminy Drobin przyjętego uchwałą nr 178/XXIII/2012 Rady 
Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 5652



          Załącznik  
                       do Uchwały Nr IX/65/2015 
                       Rady Miejskiej w Drobinie  
                       z dnia 28 maja 2015 r. 

 

ZMIANY DO STATUTU MIASTA I GMINY DROBIN 

 

 Zmiana nr -1- 

dotychczasowe postanowienia w paragrafie 15.1. statutu  
 

§ 15.1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący zawiadamia pisemnie radnych 
na 5 dni przed dniem rozpoczęcia obrad. 
 
zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 
§ 15.1. O terminie, miejscu i porządku obrad Przewodniczący zawiadamia pisemnie radnych 
na 5 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.  Zawiadomienie sms lub e-mail jest traktowane 
tak jak zawiadomienie pisemne - za zgodą poszczególnych radnych.  
 

Zmiana nr -2- 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 15.2. statutu  
 

2. Zawiadomienie społeczności lokalnej o terminie, miejscu i porządku obrad sesji następuje 
poprzez za-mieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Drobin www.drobin.pl.  
 
zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 

2. Zawiadomienie społeczności lokalnej o terminie, miejscu i porządku obrad sesji 
następuje poprzez za-mieszczenie informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Drobin 
www.drobin.pl. oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. 
 
 
Zmiana nr -3- 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 24.2. statutu  
 

2. Załącznikami do protokołu są oryginały podjętych uchwał.  

 
zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 

2. Załącznikami do protokołu są oryginały podjętych uchwał oraz nagrania elektroniczne 
i audiowizualne, archiwizowane w sposób określony we właściwych przepisach. 

 
 

Zmiana nr -4- 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 24.4. statutu  
 

4. Protokół roboczy dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w terminie 14 dni po 
zamknięciu obrad, nie później niż na 3 dni przed terminem kolejnej sesji zwyczajnej. Przyjęty 
protokół zamieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

 
zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 
 

4. Protokół roboczy dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie 
www.drobin.pl wraz z materiałami przygotowanymi na kolejną sesję, nie później niż 
na 5 dni przed terminem kolejnej sesji zwyczajnej. Przyjęty protokół zamieszczany jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  
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Zmiana nr  -5- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 34.1 statutu 
 

§ 34.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  
 
1) Burmistrzowi,  
 
2) Przewodniczącemu,  
 
3) Komisji,  
 
4) co najmniej 1/5 ustawowego składu Rady.  

 
 zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 

 
§ 34.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  

 
1) Burmistrzowi,  
2) Przewodniczącemu,  
3) Komisji,  

4) Każdemu Radnemu 

5)  Klubom Radnych, 

6)  Grupie 20  mieszkańców gminy wpisanych do rejestru wyborców. 

 

Zmiana nr -6- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 35.2. statutu  
 

2. Z inicjatywą podjęcia przez Radę rezolucji może wystąpić komisja lub co najmniej 1/5 
ustawowego skła-du Rady.  
 
zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
   

§ 35. 
 

2. Z inicjatywą podjęcia przez Radę rezolucji może wystąpić komisja , klub radnych, 
każdy Radny, grupa 20  mieszkańców gminy wpisanych do rejestru wyborców. 
 
 
Zmiana nr -7- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 40.1. statutu  
 

§ 40.1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz komisje stałe będące jej organami pomocniczymi:  
 
1) Komisja Planowania i Budżetu;  
 
2) Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,  

3) Komisja Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej;  

4) Komisja Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

5) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  
 

2. Rada określa skład, przedmiot działania oraz szczegółowe postanowienia dotyczące działalności 
komisji, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, odrębnymi uchwałami.  
 

3. Liczba członków komisji wynosi od 3 do 5 osób. 
4. Rada może powoływać komisje doraźne. Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała o 

ich powołaniu.  
 

5. Radny nie może być członkiem więcej niż w dwóch stałych komisji Rady.  
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zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 

§ 40.1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz komisje stałe będące jej organami pomocniczymi:  
 

1) Komisja Planowania i Budżetu;  
2) Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,  

3) Komisja Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej;  
 

4) Komisja Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  
 

5) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.  
 

2. Rada określa skład, przedmiot działania oraz szczegółowe postanowienia dotyczące 
działalności komisji, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, odrębnymi uchwałami.  

 
3. Liczba członków komisji wynosi od 3 do 5 osób z wyłączeniem komisji Planowania i 

Budżetu, której skład jest ustalany obligatoryjnie.  

 

4. Rada może powoływać komisje doraźne. Zakres działania komisji doraźnych określa 

uchwała o ich powołaniu.  

 
Zmiana nr -8- 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 44.1 statutu 
 
44.1. Posiedzeniu Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji. 

 
Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 

§ 44.1. Posiedzeniu Komisji  Planowania i Budżetu przewodniczy Przewodniczący 
Rady. 

 
 
Zmiana nr -9- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 51.2.  statutu 
 

2. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział radni oraz inne osoby nie będące 
członkami komisji zaproszone na posiedzenie.  
Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 
 

§ 51. 
2.. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział radni oraz inne osoby nie 
będące członkami komisji. 
 

 
Zmiana nr -10-  
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 58  statutu 
 

§ 58. W razie ujawnienia przestępstw, Komisja Rewizyjna przekazuje sprawę organom ścigania po 
uprzed-nim zawiadomieniu Rady.  

Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 

 
§ 58. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa, Komisja Rewizyjna przekazuje 
sprawę organom ścigania po uprzednim zawiadomieniu Rady.  
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Zmiana nr -11- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 62.1.  statutu 
 

§ 62.1. Dokumenty wynikające z wykonywanych zadań publicznych przez Radę i Komisje 
udostępniane są w Biurze Rady Miejskiej. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych 
przez Burmistrza udo-stępniane są w referatach Urzędu wykonujących zadania merytoryczne oraz 
gminnych jednostkach organiza-cyjnych, zgodnie z zakresem ich działania. 
Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 
 

§ 62.1. Dokumenty wynikające z wykonywanych zadań publicznych przez Radę i Komisje 
udostępniane są w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej www.drobin.pl. 
Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Burmistrza udostępniane są 
w referatach Urzędu wykonujących zadania merytoryczne oraz gminnych jednostkach 
organizacyjnych, zgodnie z zakresem ich działania. 

 
Zmiana nr  -12- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 62.3.  statutu 
 

3. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 następuje w siedzibie i w godzinach pracy 

Urzędu   
polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek, 

odpisów   
i kopii oraz prawa uwierzytelnienia sporządzonych odpisów dokumentów w obecności pracownika 
właściwego merytorycznie.  
 
Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 

 
2. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 następuje w siedzibie i w 

godzinach pracy Urzędu polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z 

nimi w obecności pracownika urzędu, sporządzania z nich notatek, odpisów, kopii  oraz 

prawa uwierzytelnienia sporządzonych odpisów dokumentów. 
   
 Zmiana nr -13- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 68.1.  statutu 
 

§ 68.1. Burmistrz prowadzi rejestry:  
 
0) składników mienia gminnego;  
 
1) podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia;  
 
2) miejskich i miejsko - gminnych jednostek organizacyjnych,  
 
3) zarządzeń Burmistrza,  
 
4) uchwał Rady,  
 
5) skarg i wniosków,  
 
6) prawa miejscowego.  
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Zastępuje się nowym brzmieniem o treści wskazanej w projekcie. 
 
 

§ 68.1. Burmistrz prowadzi rejestry:  
 
0) składników mienia gminnego;  
 
1) podmiotów zarządzających poszczególnymi składnikami tego mienia;  
 
2) miejskich i miejsko - gminnych jednostek organizacyjnych,  
 
3) zarządzeń Burmistrza,  
 
4) uchwał Rady,  
 
5) skarg i wniosków,  
 
6) prawa miejscowego, 
7) rejestr zawartych umów. 

 
Zmiana nr -14- 
 
dotychczasowe postanowienia w paragrafie 68.  statutu 
 
do paragrafu 68. Dodaje się punkt 2. 
 
Którego treść wskazuję się w projekcie 
 

2. Rejestry udostępniane są w wersji elektronicznej na BIP 
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