UCHWAŁA NR VIII.85.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Halinów stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIX.470.2018 Rady Miejskiej
w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2018 r. poz. 10297), zmienionej uchwałą nr II.19.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 listopada
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 11982), wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
,,3. Radny w przypadku długotrwałej choroby lub wyjazdu uniemożliwiających pełnienie jego funkcji jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Rady lub Biuro Rady.”
2. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
,,§ 8. Mieszkańcy Gminy mają prawo do przedkładania radnym na piśmie oraz podczas spotkań,
w Urzędzie Miejskim wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.”;
3. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:
,,§ 16. Burmistrz zapewnia Radzie obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji
organu stanowiącego i kontrolnego Gminy, w tym przygotowanie dokumentacji, wysyłkę korespondencji
oraz udostępnienie wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczenia lub pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady;
2) w celu przechowywania wytworzonej w ramach działalności Rady i klubów radnych.”;
4. § 37 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
,,2. Komisje rady powołują i odwołują wiceprzewodniczących komisji. Każda komisja rady może
powołać do dwóch wiceprzewodniczących. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez
przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”;
5. § 37 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
,,4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i wiceprzewodniczących na posiedzeniu
komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru
przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi
na to zgodę.”;
6. § 46 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
,,2. Komisja rewizyjna wybiera do dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich członków
na posiedzeniu komisji.”;
7. § 47 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
,,2. Podczas nieobecności przewodniczącego komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez
niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący komisji.”;
8. § 58 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
,,2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera do dwóch wiceprzewodniczących spośród swoich
członków na posiedzeniu komisji.”;
9. § 59 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

,,2. Podczas nieobecności przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności
sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący
komisji.”;
10. § 72 otrzymuje następujące brzmienie:
,,§ 72. Jednostki pomocnicze Gminy, o których mowa w § 70 prowadzą gospodarkę finansową w ramach
budżetu Gminy.”;
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Dawid Wojda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.85.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 maja 2019 r.
Załącznik Nr 2
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACJNYCH
I. Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:
1. Urząd Miejski w Halinowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach, w skład którego wchodzą:
1) Samorządowe Przedszkole w Brzezinach,
2) Szkoła Podstawowa im. VII Obwodu AK ,,Obroża” w Brzezinach,
3) Gimnazjum Dwujęzyczne w Brzezinach.
4. Szkoła Podstawowa w Chobocie,
5. Ośrodek Przedszkolny w Chobocie,
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu, w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa w Cisiu,
2) Samorządowe Przedszkole w Cisiu.
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, w skład którego wchodzą:
1) Przedszkole w Halinowie,
2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie,
8. Gimnazjum w Halinowie.
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie, w skład którego wchodzą:
1) Przedszkole w Okuniewie,
2) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Okuniewie,
3) Gimnazjum w Okuniewie.
10. Gminny Żłobek ,,Kraina Smyka” w Józefinie.
II. Gminne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną:
1. Biblioteka Publiczna Gminy Halinów.
2. Gminne Centrum Kultury.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.85.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 maja 2019 r.
Załącznik Nr 3
HERB GMINY HALINÓW

Opis wzoru graficznego herbu gminy Halinów:
W polu czerwonym dwie pręgi tworzące pas z lewa w skos – czarno-biała (czarno-srebrna) i żółta (złota).
W prawym górnym rogu tarczy krzyż biały (srebrny), w lewym dolnym lemiesz (krój) biały (srebrny).
Herb ten nawiązuje do dwóch ważnych traktów komunikacyjnych przechodzących przez teren gminy
i stanowiących istotny czynnik jej powstania, istnienia i rozwoju: pręga czarno-biała to linia kolejowa
z Warszawy przez Siedlce do Terespola, przeprowadzona w 1866 roku, pręga złota to równolegle biegnący Trakt
Brzeski, czyli szosa Warszawa – Siedlce – Terespol. Oba trakty, w tym linia kolejowa z przystankiem
w Halinowie, miały i mają duże znaczenie dla życia gospodarczego gminy.
Pole czerwone tarczy herbowej nawiązuje do województwa mazowieckiego (orzeł biały w polu czerwonym).
Lemiesz przypomina o rolniczych tradycjach gminy, zaś krzyż o znaczeniu, jakie dla tego terenu miało powstanie
w 1445 roku parafii w Długiej Kościelnej.

Uzasadnienie
Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego nr WNP-I.4131.200.2018.MK
unieważniającym zapisy § 8 ust. 2 i 3, § 14, § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, § 48 ust. 4 oraz § 72 załącznika do uchwały
nr XLIX.470.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Halinów, konieczne jest podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany redakcyjne. Jednocześnie
uwzględnione w uchwale inne zmiany zostały wprowadzone w celu porządkowym oraz usprawniającym pracę
organów Gminy.
W załączniku nr 2 do Statutu Gminy Halinów przyjętego wskazaną powyżej uchwałą, w wykazie gminnych
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wykreśla się Zakład Komunalny
w Halinowie, ponieważ w 2018 roku jednostka została przekształcona w spółkę prawa handlowego.
Ponadto, w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Halinów w opisie wzoru graficznego herbu Gminy Halinów,
w pierwszym zdaniu drugiego akapitu słowo ,,traktatów” zastępuje się słowem ,,traktów”, tak, aby w całości
brzmiało ono: ,,Herb ten nawiązuje do dwóch ważnych traktów komunikacyjnych przechodzących przez teren
gminy i stanowiących istotny czynnik jej powstania, istnienia i rozwoju: pręga czarno-biała to linia kolejowa
z Warszawy przez Siedlce do Terespola, przeprowadzona w 1866 roku, pręga złota to równolegle biegnący
Trakt Brzeski, czyli szosa Warszawa – Siedlce – Terespol.”

