
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII.265.2018 

RADY GMINY ODRZYWÓŁ 

z dnia 15 października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół 

Na podstawie art. 3 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), uchwala się: 

§ 1.  W Statucie Gminy Odrzywół przyjętym Uchwałą Nr IV/18/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 

5 stycznia 2007 roku, zmienionej uchwałami Rady Gminy: XIII/88/2012 z dnia 10 września 2012r. Nr 

XIV.106.2016 z dnia 22 czerwca 2016r., Nr XVI.125.2016 z dnia 20 października 2016r. i Nr XXIII.192.2017 

z dnia 6 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 4 w zdaniu pierwszym cyfry „95,17 km2 zastępuje się cyframi „98,22 km2”.    

2. Dotychczasową treść § 15 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przewodniczący Rady realizując obowiązki określone w ust. 1, może wydawać polecenia służbowe 

pracownikowi Urzędu do obowiązków, którego należy obsługa Rady Gminy”. 

3. Dotychczasowa treść § 25 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Obrady Sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą nośników elektronicznych”. 

4. W § 32 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 

„4. Zmiany w porządku obrad zapadają bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady”. 

5. W § 33 w pkt. 4 słowo „wnioski” skreśla się. 

6. § 34 otrzymuje brzmienie:  

„1. W sprawach dotyczących Gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta. 

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminnej wspólnoty. Powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego przedmiotem interpelacji oraz wynikające z niej pytania. 

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Do zapytania stosuje się odpowiednio ust. 2 zdanie 2. 

4. Interpelacje i zapytania składa się do Przewodniczącego Rady na piśmie. Przewodniczący niezwłocznie 

przekazuje je Wójtowi celem udzielenia odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi zostaje niezwłocznie opublikowana w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy." 

7. W § 35 w ust. 5, po zdaniu pierwszym kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa w brzmieniu: 

„przy czym ograniczenia czasowe nie dotyczą debaty nad raportem o stanie Gminy”. 
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8. W § 49: 

a) w ust. 1 dodaje się ppkt. 5 w brzmieniu: 

„5) grupy mieszkańców Gminy na zasadach określonych w Uchwale Rady”, 

b) w ust. 2 liczbę „14” zastępuje się cyfrą „7”. 

9. W § 54: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne odbywa się za pośrednictwem elektronicznych urządzeń do głosowania przez 

wybranie odpowiedniej opcji w urządzeniu elektronicznym i podniesienie ręki”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, gdy głosowanie za pomocą urządzeń elektronicznych nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych, Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie imienne.”, 

c) dotychczasowy ust. 4 oznacza się jako ust. 5. 

10. W § 60 zapisy ust. 4 i 5 zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

a) „4. Komisje na pierwszym posiedzeniu, spośród swego grona wybierają Przewodniczącego Komisji 

i Zastępcę. 

b) „dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 5 

11. W § 65: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

„5) Skarg, Wniosków i Petycji”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt. 5) w brzmieniu 

„5) Skarg Wniosków i Petycji: 

a) rozpatrywanie skarg wniosków i petycji 

b) opracowywanie projektów uchwał w związku z rozpatrywaniem skarg”. 

12. Po Rozdziale VI dodaje się Rozdział VIa w brzmieniu: 

„Rozdział Via 

ZASADY I TRYB DZIALANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

§ 80a. Rada powołuje Komisje skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skargi wniosków oraz petycji 

składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonych ustawami. 

§ 80b. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. W skład Komisji 

nie mogą wchodzić Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

§ 80c. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji 

poprzez: 

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów, 

2) kwalifikowanie wpływających spraw, 

3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów, 

4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez kierowanie do Komisji, 

5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrywania sprawy przez Radę, 

2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może: 

1) występować do Wójta i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień 

w zakresie skargi lub o zajęcie stanowiska w zakresie wniosku lub petycji, 

2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające. 
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2. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinie zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź 

nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. 

§ 80d. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez 

niego Wiceprzewodniczący. 

2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisja dokonuje wyboru Przewodniczącego Komisji oraz jego 

Zastępcę. 

3. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. 

4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, albo na pisemny wniosek co 

najmniej 1/3 składu Komisji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

5. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad. W przypadku zwołania 

posiedzenia na wniosek, przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca. 

6. Do zmiany porządku obrad posiedzenia zwołanego na wniosek, wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

7. O terminie posiedzenia członków Komisji zawiadamia się z sześciodniowym wyprzedzeniem. 

8. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji lub Przewodniczący Rady może zwołać 

posiedzenie Komisji w trybie pilnym, bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 7. 

9. Rozstrzygnięcia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

w obecności co najmniej połowy składu Komisji. 

10. Posiedzenia Komisji są protokółowane. 

11. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu Komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag, chyba, 

że istnieją okoliczności uniemożliwiające jego sporządzenie w tym trybie. 

12. Jeśli nie wniesiono do niego zastrzeżeń, protokół uważa się za przyjęty. 

13. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji i protokolant." 

13. W § 104 w ust. 1 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu: 

„7) przedkładanie Radzie raportu o stanie Gminy”. 

14. Dotychczasowy Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą Uchwałą stosuje się do kadencji Rady następujących 

po kadencji, w czasie której niniejsza Uchwała weszła w życie. 

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

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Stanisław Gapys 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII.265.2018 

Rady Gminy Odrzywół 

z dnia 15 października 2018 r. 

 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole 

3. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 

4. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Myślakowicach 

5. Dzienny Dom Senior + w Gminie Odrzywół 

6. Gminny Klub Maluch Plus „Słoneczny Kącik” w Odrzywole 

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Odrzywole 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10101


		2018-10-25T11:39:52+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




