Uchwała Nr 577/XL/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 lutego 2018r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20
lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U.
2017 poz. 1523) Rada Gminy Lesznowola uchwala , co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Lesznowola uchwalonym uchwałą Nr 108/XVI/2003 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 16 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lesznowola (Dz.
Urzęd. Woj. Maz. Nr 322 poz. 10377), zmienionym uchwałą Nr 478/XXXV/2009 Rady Gminy
Lesznowola z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola (Dz.
Urzęd. Woj. Maz. Nr 26 poz. 386) oraz uchwałą Nr 544/XLII/2014 Rady Gminy Lesznowola z
dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
poz. 6380), a także uchwałą Nr 56/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015 roku
(Dz. Urzęd. Woj. Maz. poz. 2354) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 14, otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady zawiadamia pisemnie radnych o zwołaniu sesji na co najmniej 3
dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Zawiadomienie określa termin, godzinę i miejsce sesji oraz proponowany porządek
obrad. Wraz z zawiadomieniem doręcza się radnym niezbędne materiały związane z
przedmiotem obrad, w szczególności projekty uchwał zaopiniowane przez
odpowiednie merytorycznie Komisje.
3. Zawiadomienie i materiały, o których mowa w ust. 1 i 2., przekazuje się radnym drogą
elektroniczną, uznając za dzień doręczenia dzień ich wysłania do radnego. Na pisemny
wniosek radnego złożony do Przewodniczącego Rady, zawiadomienie i materiały, o
których mowa w ust. 1 i 2, będą dostarczane w formie papierowej.
4. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu
i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed
terminem sesji.
5. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Przewodniczący Rady podaje do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.
6. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i ust.4, 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.
7. Terminy o których mowa w ust. 1 i ust. 4 rozpoczynają bieg od dnia następnego po
doręczeniu zawiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.”

2) w § 19 w ust.6 dodaje się punkt 5 o treści:
„5) wydruk z głosowania jawnego przeprowadzonego za pomocą elektronicznego systemu
głosowania.”
3) § 22 otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki i za pomocą
elektronicznego systemu głosowania.
2. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu do głosowania.
3. Przewodniczący obrad rozpoczyna głosowania słowami: „rozpoczynamy
głosowanie…”.
4. Przewodniczący obrad kończy głosowanie słowami: „głosowanie zakończone”.
5. W przypadku awarii elektronicznego systemu do głosowania lub przerwy w dostawie
energii elektrycznej Przewodniczący obrad zarządza głosowanie przez podniesienie
ręki.
6. Głosowanie jawne, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza Przewodniczący obrad,
przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z
listą radnych obecnych na sesji, względnie z ustawowym składem Rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. Do przeliczenia głosów
Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnego.
7. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
8. Radny, opuszczając obrady sesji jest zobowiązany wylogować się z elektronicznego
systemu głosowania.”
4) Załącznik Nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie:
„Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola:
1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie,
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli,
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach,
5. Szkoła Podstawowa w Mysiadle,
6. Gminne Przedszkole w Jastrzębcu,
7. Gminne Przedszkole w Kosowie,
8. Gminne Przedszkole w Mysiadle,
9. Gminne Przedszkole w Zamieniu,
10. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,
11. Gminny Ośrodek Kultury,
12. Gminna Biblioteka Publiczna,
13. Centrum Sportu w Gminie Lesznowola,
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Uzasadnienie
Wprowadzenie zmian do Statutu Gminy Lesznowola jest spowodowane
zainstalowaniem elektronicznego systemu głosowania wraz z elektoronicznym przesyłaniem
dokumentów oraz koniecznością zaktualizowania wykazu jednostek organizacyjnych Gminy
Lesznowola.

