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UCHWAŁA NR IV/43/2019
RADY GMINY SIEDLCE
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Siedlce, przyjętym uchwałą Nr XXXV/323/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 18 maja
2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5488) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.",
2) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21.Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) wolne wnioski i informacje.",
3) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. Kierowanie i składanie interpelacji przez Radnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie.",
4) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Kierowanie i składanie zapytań przez Radnych odbywa się na zasadach określonych w ustawie.",
5) § 45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45.1. Głosowane jawne na sesjach rady odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
2. W pozostałych przypadkach głosowanie jawne obywa się przez podniesienie ręki.
3. Głosowanie jawne na sesjach rady zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, który podaje lub
przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych
obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników
głosowania w protokole sesji.
4. Do przeliczenia oddanych głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnego lub pracownika urzędu
gminy.
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5. Reasumpcja głosowania (powtórne głosowanie) jest możliwe jedynie na tym samym posiedzeniu Rady
w razie zaistnienia istotnych i nie dających się usunąć wątpliwości co do obliczenia wyników głosowania.
6. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
6) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie, z wyjątkiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, która odbywa posiedzenia, zwoływane przez Przewodniczącego komisji, w miarę
potrzeb."
7) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. 1. Przynależność Radnych do Klubów Radnych jest dobrowolna.
2. Radny może należeć tylko do jednego Klubu Radnych.
3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów Radnych.",
8) w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Klubu umieszcza w porządku sesji zgłoszony punkt
obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane przynajmniej 7 dni przed sesją i wymaga formy pisemnej oraz
uzasadnienia."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Rymuza

