
                             
  

Uchwała  Nr XLV/424/2013 

 Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 29 października 2013 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie                 

z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew 
 

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

z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W statucie Gminy Karczew uchwalonym uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew, zwanym dalej 

„Statutem”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Paragraf 13 ust. 4 Statutu skreśla się. 

2) Paragraf 24 Statutu skreśla się. 

3) W § 73 ust. 5 Statutu skreśla się pkt. 3)  

4) W § 73 Statutu dodaje się ust. 8 w brzmieniu następującym: 

8. Komisja Rewizyjna przedkłada Przewodniczącemu zatwierdzone przez siebie sprawozdanie z 

kontroli wraz ze stanowiskiem Burmistrza oraz kontrolowanego, celem jego przedstawienia Radzie. 

5) Paragraf 74 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie następujące: 

3. Komisja Rewizyjna może wyłączyć jawność obrad wyłącznie w przypadkach określonych 

ustawą, a w szczególności, gdy wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz 

ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także o ochronie danych osobowych oraz 

ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. W razie wyłączenia jawności obrad w posiedzeniu Komisji 

uczestniczą tylko jej członkowie oraz osoby, które uzyskały na to zgodę Komisji. 

6) Paragraf 81 Statutu otrzymuje brzmienie następujące: 

O najistotniejszych sprawach Gminy decydują mieszkańcy w drodze referendum, którego tryb i 

zasady przeprowadzenia określa ustawa oraz uchwały Rady. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 



UZASADNIENIE 

 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do statutu Gminy Karczew uchwalonego uchwałą Nr 

XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. są wynikiem zastrzeżeń 

zgłoszonych do treści statutu przez organ nadzoru i konieczności dostosowania poszczególnych 

zapisów statutu do wymogów obowiązującego prawa.  

 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Tadeusz Marton 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


