UCHWAŁA NR XXXVIII.202.2017
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póź. zm.) Rada Gminy Brańszczyk
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Brańszczyk uchwalonym Uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk
z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ust. 4. Posiedzenia zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący komisji zgodnie
z planem pracy bądź w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. O terminie
i temacie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków przynajmniej na 7 dni
przed jej posiedzeniem, a w sytuacjach szczególnych w terminie krótszym.
Zawiadomienie o Komisji z proponowanym porządkiem obrad powinno być również
podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz opublikowanie na stronach internetowych Gminy.”.
2) § 107 o treści „Określa się zasady dostępu i korzystania z dokumentów związanych z
funkcjonowaniem Gminy i wykonywanie zadań publicznych przez Gminę, w tym
protokołów z sesji i posiedzeń Komisji Rady” otrzymuje oznaczenie § 106 i nowe
brzmienie:
„§ 106 Zasada jawności działania organów gminy realizowana jest poprzez
udostępnianie obywatelom informacji publicznej, tj. każdej informacji, która nie jest
objęta tajemnicą na podstawie odrębnych ustaw i nie narusza dóbr osobistych oraz nie
jest informacja niejawną w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.”.
3) § 107 o treści:
„1. Działalność organów Gminy jest jawna.
2. Zasada Jawności organów realizowana jest przez prawo wstępu obywateli na sesje
Rady i posiedzenia jej Komisji, a także udostępnianie obywatelom informacji
publicznej, to jest każdej informacji, która nie jest objęta tajemnicą na podstawie
odrębnych ustaw i nie narusza dóbr osobistych oraz nie jest informacja niejawną w
rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych” otrzymuje brzmienie:
„§ 107
1. Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:
1) ogłaszanie dokumentów i informacji w prasie lokalnej i Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego,

2) wykładanie lub wywieszanie dokumentów i informacji do publicznego wglądu w
pomieszczeniach Urzędu Gminy,
3) wstęp na posiedzenia organów Gminy i komisji Rady
4) udostępnianie indywidualne zainteresowanym osobom,
5) inną przewidzianą prawem formą.”.
4) dotychczasowe paragrafy od 108 do 115 otrzymują brzmienie:
§108
Wójt zapewnia dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych
wszystkim osobom zainteresowanym, bez potrzeby wskazywania przez nich interesu
faktycznego lub prawnego.
§ 109
1. Dostęp do dokumentów oznacza prawo obywatela do:
1) wglądu do dokumentów urzędowych, sporządzania z nich notatek i odpisów,
uwierzytelniania takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów,
2) kopiowania dokumentów,
3) przesyłania lub przeniesienia informacji na odpowiedni, powszechnie stosowany
nośnik informacji.
§ 110
Dokumenty udostępnia się w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku, w dniach
i godzinach pracy Urzędu- w obecności pracownika Urzędu, wyznaczonego przez Wójta.
§ 111
1. Dokumenty, o których mowa w § 108 udostępniane są na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej, który powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, rodzaj
(nazwę) udostępnianego dokumentu oraz jego formę i postać.
2. Sekretariat Urzędu Gminy prowadzi rejestr wniosków, o których mowa w ust. 1.
§ 112
1. Udostępnianie dokumentów następuje niezwłocznie, w formie i postaci zgodnej
z wnioskiem.
2. Jeżeli osoba zainteresowana wnioskuje o udostępnienie dokumentu, który zawiera dane lub
informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub objęte
ochroną na podstawie innych ustaw, to odmawia się dostępu do takiego dokumentu, podając
prawne i faktyczne podstawy odmowy.

§ 113
Odmowę dostępu do dokumentów przekazuje się zainteresowanemu w formie pisemnej
podając prawną i faktyczną podstawę odmowy.
§ 114
1.Czynności, o których mowa w § 112 wykonują pracownicy właściwych merytorycznie
komórek organizacyjnych Urzędu, wskazani przez Wójta.
2. Pisma w sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale podpisuje Wójt lub osoba
przez niego upoważniona.
§ 115
1. Protokoły z posiedzeń Rady Gminy i jej komisji oraz Uchwały Rady udostępniane są
zainteresowanym osobom również na ich ustny wniosek.
2. Biuro Rady zobowiązane jest do niezwłocznego udostępniania dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i korzystania z nich na zasadach określonych w § 109.
3. Biuro Rady prowadzi ewidencję osób korzystających z dokumentów, o których mowa w
ust. 1.”.
§ 2.
W pozostałej części Statut Gminy Brańszczyk nie ulega zmianie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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