
UCHWAŁA NR 262/LVI/18  
RADY GMINY SIERPC

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sierpc.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1, art 40 ust. 2 pkt 1, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  /Dz. U. z 2018r. poz.994 / Rada Gminy  Sierpc  uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Sierpc stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Sierpc Nr 26/V/2003 z dnia 
7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sierpc (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2003 r., nr 59, 
poz. 1540 z późn. zm.) wprowadza  się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się ust. 3,

2) § 10 uchyla się ust. 1 ,

3) w § 14 po punkcie 3 dodaje się punkt 3a w brzmieniu: „Komisja skarg, wniosków i petycji,”,

4) w § 15 ust. 1 po punkcie 1 dodaje się punkt 1a w brzmieniu: „Komisja skarg, wniosków i petycji,”,

5) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W sesjach Rady mogą uczestniczyć  – z głosem doradczym – Wójt 
oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.”,

6) w § 38 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich 
sesjach,”,

7) w § 39 ust.1  otrzymuje brzmienie: „Sprawozdanie o jakim mowa w § 38 pkt. 3 składa Wójt lub 
wyznaczona przez niego osoba.”

8) § 40 i § 41 uchyla się,

9) W § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków 
natury formalnej, w szczególności dotyczących:

1) stwierdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

4) zamknięcia listy mówców  lub kandydatów,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania  projektu  uchwały do  komisji,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad”

10) § 63 otrzymuje brzmienie:

„1. Radni przystępują do głosowania jawnego na zarządzenie Przewodniczącego Rady.

2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radny po wyczytaniu przez Sekretarza 
obrad jego nazwiska w kolejności alfabetycznej, wstając oznajmia sposób głosowania: ''ZA'', 
''PRZECIW'' lub ''WSTRZYMUJĘ SIĘ''.”

11) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji 
skarg, wniosków i petycji.”,

12) § 85, § 86 i § 87 uchyla się,
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13) w § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający 
bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, 
rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.”,

14) w § 97 uchyla się ust. 2,

15) w § 103 uchyla się ust. 5,

16) w §106 uchyla się ust.2,

17) po rozdziale VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu:

„Rozdział VIa.
Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 108a. 1. Ilość członków Komisji skarg, wniosków i petycji odpowiada ilości klubów radnych 
lecz nie mniej niż trzech w tym przewodniczący i zastępca.

2. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wybiera Rada.

3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wybiera Komisja skarg, 
wniosków i petycji.

4. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej 
obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego 
zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 108b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 
Przewodniczącego stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem w szczególności wymogu 
zachowania przewidzianych przepisami prawa terminów rozpatrzenia  skarg, wniosków 
i petycji przez Radę.

2. Przewodniczący Komisji lub wykonujący jego zadania Zastępca mogą, bez konieczności 
zwoływania w tym celu posiedzenia Komisji, wystąpić do właściwego organu lub jednostki 
organizacyjnej o złożenie wyjaśnień, zajęcie stanowiska lub dostarczenie materiałów 
niezbędnych do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji.

§ 108c. 1. Jeżeli do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji niezbędne jest przeprowadzenie 
kontroli podmiotu podlegającego kontroli Rady, Komisja skarg, wniosków i petycji może 
wystąpić do Rady o zlecenie przeprowadzenia stosowanej kontroli przez Komisję Rewizyjną.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji opracowuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia lub 
przekazania do rozpatrzenia organowi właściwemu wniesionej do Rady skargi, wniosku lub 
petycji i przekazuje ten projekt Przewodniczącemu Rady.

3. W przypadku gdy projekt, o którym mowa w ust. 2 nie będzie mógł zostać przekazany 
Przewodniczącemu Rady w terminie umożliwiającym rozpatrzenie skargi, wniosku lub 
petycji przez Radę z zachowaniem przewidzianych przepisami prawa terminów tych 
czynności, Przewodniczący Komisji informuje o tym niezwłocznie Przewodniczącego Rady 
wskazując przewidywany termin przekazania przez Komisję projektu, o którym mowa 
w ust. 2 oraz przyczyny przedłużenia tego terminu.

§ 108d. Do zasad i trybu działania Komisji skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 102 ust. 1, § 103 ust. 4 i 6, § 104 – 108”

18) w § 110 uchyla sięust.1,

19) w § 112 uchyla się ust. 3,

20) w § 122 uchyla się ust. 3,

21) W § 130 ust.2 lit.c otrzymuje brzmienie: „podanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielonych 
z budżetu  gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sierpc.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie w pierwszym dniu kadencji Rady Gminy Sierpc następującej po kadencji w, której został podjęta.

  

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Andrzej Kanigowski
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