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UCHWAŁA NR XLIV/439/2018
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 19 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, 40 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Miejska w Mrozach uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w Statucie Gminy Mrozy będącym załącznikiem do uchwały Rady Gminy Mrozy
Nr XXXIII/365/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013 r., poz. 13032 ze zm.) w następujący sposób:
1. W § 10:
a) ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji.”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych”.
2. W § 12 dodaje się: pkt 6 w brzmieniu: „przyjmuje i przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi interpelacje
i zapytania radnych”.
3. W § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „O terminie zwyczajnej sesji, miejscu i proponowanym porządku
obrad co do zasady powiadamia się radnych pisemnie na 7 dni przed wyznaczonym terminem obrad sesji,
jednak nie krócej niż 3 dnia przed sesją”.
1) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem
odbioru wysłanym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego,
2) za pośrednictwem drogi elektronicznej na służbową skrzynkę elektroniczną e-mail radnego za
potwierdzeniem dostarczenia,
3) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia na adres zamieszkania lub
adres wskazany przez radnego.
4. W § 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „Jeżeli Radny chce otrzymywać powiadomienia,
o których mowa w § 19 ust. 3 w formie elektronicznej, w terminie 1 miesiąca od dnia ślubowania musi złożyć
pisemną informację”.
5. W § 19 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w tym
szczególnie:
1) dużej objętości, których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych
kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi - uznaje się za dostarczone, za zgodą radnego,
o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy
Mrozy bądź na stronie BIP.”
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6. W § 19 po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „Radny zostanie powiadomiony o miejscu
zamieszczenia lub formie przekazania materiałów, o których mowa w 19 ust. 3b”.
7. § 27 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Interpelacje i zapytania radnych kierowane są pisemnie do Burmistrza za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady.
2. Sposób składania interpelacji i zapytań oraz udzielania odpowiedzi określa ustawa”.
8. W § 36
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2 Przebieg sesji nagrywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Obrady transmitowane i udostępniane są zgodnie z ustawą”.
b) skreśla się ust. 3.
9. W § 38:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz listę zaproszonych gości,
teksty podjętych przez Radę uchwał wraz z imiennym wykazem głosowań radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.”
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do
publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie”.
10. § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, Przewodniczący
Rady, komisje rady, kluby radnych, grupa co najmniej 3 radnych, grupa mieszkańców gminy, o której mowa
w art. 41a ustawy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej”.
11. § 44 otrzymuje brzmienie: „.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jedoczesnym
użyciu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie
z ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji”.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.
5. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 przy użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.
6. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny po wywołaniu kolejno z listy przez
Przewodniczącego obrad, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest
„przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”, co jest
uwidocznione w protokole przebiegu sesji”.
12. Po § 76 dodaje się § 76 a - d w brzmieniu:
§ 76a. „Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady
Miejskiej:
1) skarg na działalność Burmistrza Mrozów oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
2) wniosków,
3) petycji.
2. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków lub petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji kieruje się
zasadami legalności, obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości.
3. Wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który nadaje im dalszy bieg.
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§ 76b. 1. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybiera Rada.
2. Przewodniczący organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady.
3. W celu wykonywania swoich obowiązków Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może
zwrócić się do Burmistrza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcia stanowiska
w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.
4. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może
zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczą skarga, wniosek lub petycja.
5. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, a okoliczności w nim wskazane stanowią
podstawę sformułowania opinii lub projektu uchwały w sprawie skargi, wnioski lub petycji.
6. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie, co do zasadności lub niezasadności skargi
lub wniosku lub propozycję stanowiska Rady w zakresie dalszego procedowania w sprawie petycji, wraz
z uzasadnieniem.
§ 76c. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie
ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji.
§ 76d. Do wyłączenia z prac członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się zapisy § 59 Statutu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od kadencji Rady Miejskiej w Mrozach następującej po
kadencji, w której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka

