UCHWAŁA NR XXXIII-52/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.z 2020r., poz. 713, z późn.zm.) Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Wołomin stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr V21/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 10.04.2015r., poz. 3340), zmienionego uchwałą
Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11.10.2018r. Nr LVIII-145/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy
Wołomin (Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 30.10.2018r., poz. 10359), uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z dnia
28.03.2019r. Nr VI-23/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołomin (Dz.Urz.Woj.Maz. z 17.04.2019r.,
poz. 5085) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21.01.2021r. Nr XXVII-1/2021 w sprawie
zmiany Statutu Gminy Wołomin (Dz.Urz.Woj.Maz. z 28.01.2021r., poz. 736) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 18 dodaje się ust. 3 brzmieniu: "3. Do sesji zwoływanych w trybie art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, nie stosuje się zapisów § 19 ust. 4 niniejszego Statutu. O terminie, porządku
obrad oraz miejscu sesji zwołanej na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady, radnych,
sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli zawiadamia się najpóźniej na dzień przed terminem
obrad, w formie elektronicznej."
2) § 19 otrzymuje nowe brzmienie: "§19
1. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie terminu i miejsca obrad.
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad;
3. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady. W tym celu może zasięgnąć opinii Burmistrza
i Przewodniczących Komisji Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych, sołtysów oraz
przewodniczących zarządów osiedli najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, drogą elektroniczną, na
wskazane adresy e-mail.
5. Materiały na sesję przekazywane są radnym w formie elektronicznej, za pośrednictwem internetu,
z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego radnemu przez Gminę (e-sesja). Uznaje się, że materiały przesłane
elektronicznie są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej
w taki sposób, że radny mógł się zapoznać z ich treścią.
6. W szczególnych przypadkach na pisemny wniosek radnego, materiały przekazywane są w formie
papierowej, do osobistego odbioru w Wydziale Organizacji Urzędu - stanowisko do spraw obsługi Rady.
7. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji
i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym
z zastosowaniem przepisów ust. 5.

poświęconej uchwaleniu budżetu
najpóźniej na 7 dni przed sesją,

8. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 oraz 7, Rada może podjąć uchwałę
o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku
obrad.
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9. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie."
3) po §107 dodaje się § 107A w następującym brzmieniu:
„§ 107. A
1. Rada zastrzega sobie prawo do odebrania tytułu Medal Zasłużony dla Wołomina osobie fizycznej
lub prawnej, która w sposób rażący naruszyła prawo, przyjęte normy społeczne, działa
z premedytacją na niekorzyść Gminy Wołomin. Rada może również pozbawić tytułu w przypadku,
gdy nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia Rady w błąd lub dopuszczenia się przez
wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się on niegodny tytułu.
2. Decyzję o odebraniu tytułu, Rada podejmuje większością 3/5 głosów z własnej inicjatywy lub na
uzasadniony wniosek.
3. Pozbawienie tytułu odbywa się w trybie obowiązującym przy jego nadawaniu.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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