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UCHWALA NR XV/l 06/2011
RADY MIASTA MARK!
Z DNIA 26 PAZDZIERNIKA 2011 ROKU
W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN DO STATUTU MIASTA MARK!
Na podstawie art.l S ust 2 pkt I i art. 22 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz § 65 Statutu Miasta Marki stanowiacego zalqcznik do uchwaly
nr XIV/115/2004 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
uchwaleniaStatutu Miasta Marki uchwala sie, co nastepuje:

§l
W Statucie Miasta Marki stanowiacym zalacznik do uchwaly

ill

XIV/115/2004 Rady

Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Marki
wprowadza sill nastepujace zmiany:
1. § 40 ust.3 otrzymuje nastepujace brzmienie:
Do protokolu dolacza sill liste obecnosci radnych, Iiste zaproszonych gosci, teksty
uchwal przyjetych przez rade, protokoly glosowan tajnych, zestawienie oddanych przez
poszczeg61nych radnych glosow "za", glosow "przeciw" oraz glosow wstrzymujacych
sill wygenerowane przez elektroniczny system do glosowania, zgloszone na pismie
wnioski nie wygloszone przez radnych, usprawiedliwienia os6b nieobecnych, za zgoda
autora prezentacje multimedialne wykorzystane podczas sesji, oswiadczenia i inne
dokumenty zlozone na rece przewodniczacego rady,

2. § 45 otrzymuje nastepujace brzmienie:

1 W glosowaniu jawnym radni glosuja przez podniesienie reki oraz uzycie systemu
elektronicznego pozwalajacego na ustalenie oddanych przez poszczeg61nych radnych
glosow vza", glosow "przeciw" oraz glosow wstrzymujacych sill.
2 W przypadku awarii systemu elektronicznego, 0 ktorym mowa w ust.l , w glosowaniu
jawnym radni glosuja jedynie przez podniesienie reki,
3 Glosowanie jawne przeprowadza oraz oblicza wszystkie glosy przewodniczacy rady z
wykorzystaniem systemu elektronicznego,

0

kt6rym mowa w ust. 1.

4 Wyniki glosowania jawnego oglasza przewodniczacy rady, podajac liczbe glosow
"za", liczbe glosow "przeciw" oraz liczbe glosow wstrzymujacych sie.

3. § 49 ust.2 otrzymuje nastepujace brzmienie:

W glosowaniu tajnym radni glosuja przy pomocy systemu elektronicznego.

§2
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

§3
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia.
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