
 

 

UCHWAŁA Nr 870/XXIX/2008 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Piaseczno. 

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

Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Piaseczno stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 223/XII/2003 Rady Miejskiej 

w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003r. (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 2003r. Nr 215, poz. 5560) wprowadza się następujące zmiany: 

W załączniku nr 6 do Statutu Gminy Piaseczno – Regulamin Rady Miejskiej w Piasecznie 

1) w § 21 ust. 2 

Skreśla się dotychczasowe brzmienie pkt 2 

2) w § 21 

Skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 3 

3) w § 25 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) wyniki głosowania w elektronicznym systemie do głosowania.” 

4) § 27 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki i za pomocą elektronicznego systemu 

do głosowania. 

2. Elektroniczny system do głosowania archiwizuje wyniki głosowania, które są ogólnodostępne i sta-

nowią załącznik do protokołu. 

3. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu do głosowania. 

4. Przewodniczący obrad rozpoczyna głosowanie słowami - „rozpoczynamy głosowanie…” 

5. Przewodniczący obrad kończy głosowanie słowami - „głosowanie zakończone”. 

6. W przypadku awarii elektronicznego systemu do głosowania lub przerwy w dostawie energii elek-

trycznej przewodniczący obrad zarządza głosowanie przez podniesienie ręki.” 

7. Głosowanie jawne, o którym mowa w ust. 6 przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy swo-

ich zastępców i ewentualnie wskazanych przez siebie radnych. 

8. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad. 

4) skreśla się dotychczasowe brzmienie § 29. 

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

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Dorota Wysocka-Jońska 

 

 

 


