
 

 

 

 

UCHWAŁA  Nr LXIV/572/2018 

RADU MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 13 listopada 2018 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej 

w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia 

 Statutu Gminy Karczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
)  uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W statucie Gminy Karczew, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Karczew, zwanym dalej Statutem, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) Paragraf 14 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Obsługę administracyjną Rady i Komisji zapewnia Burmistrz”; 

2) Wykreśla się paragraf 17 Statutu; 

3) Paragraf 25 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„Radnych obecnych na Sesji, której obrady zostały odroczone, powiadamia się o 

terminie kolejnej Sesji poprzez podanie wraz z informacją o odroczeniu Sesji 

informacji o terminie kolejnej Sesji, bez wystosowania dodatkowych powiadomień.”; 

4) W paragrafach 36 ust. 3 i 6; 37 ust. 2 oraz 44 ust. 4 i 6 Statutu zwrot „Biuro Rady” 

zastępuje się zwrotem „Urząd”; 

5)  W paragrafie 38 wykreśla się ustępy 2, 3 i 4; 

6) Paragraf 64 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona może uczestniczyć w Sesjach oraz w 

posiedzeniach Komisji na ich wniosek.”; 

7) Paragraf 68 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Statut Gminy wchodzi w życie w terminie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji organów 

następujących po kadencji, w trakcie której został uchwalony” 

 

§ 2. W Uchwale Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy zmienia się paragraf 4, który otrzymuje nowe 

następujące brzmienie: 

„§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji organów 

następujących po kadencji, w trakcie której została uchwalona.” 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji organów 

następujących po kadencji, w trakcie której została uchwalona. 
    

 Przewodniczący Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 
______________________ 
1
 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 oraz   



1432. 
 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Statutu Gminy Karczew uchwalonego Uchwałą 

Nr LXII/549/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 września 2018 r. są wynikiem uwag 

zgłoszonych do treści Statutu przez organ nadzoru. 

 

Przewodniczący Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 


