Elektronicznie podpisany przez:

Zbigniew Nietubyć; Przewodniczący Rady Gminy Ma
dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 338/LIII/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 101/XVIII/2015 z 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 uchyla się punkt 3 i 5;
2) uchyla się § 19 i 20;
3) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół.
2. Protokół z sesji zawiera w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, tytuły i numery podjętych
uchwał, imię i nazwisko prowadzącego obrady i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;
3) porządek obrad;
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) przebieg obrad, tj. teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia
pisemnych wystąpień;
6) wynik głosowań jawnych z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”
oraz niebiorących udziału w głosowaniu;
7) podpis prowadzącego obrady i protokolanta.
3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
1) listy obecności radnych i przybyłych gości;
2) uchwały podjęte przez Radę;
3) protokoły Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania;
4) wykazy przeprowadzonych głosowań imiennych;
5) inne materiały będące przedmiotem obrad.”;
4) uchyla się § 30;
5) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania przy pomocy urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych
przeprowadza się głosowanie imienne, które odbywa się w następujący sposób:
1) Przewodniczący Rady odczytuje kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują („za”,
„przeciw”, „wstrzymuję się”);
2) na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: „za”, „przeciw”,
„wstrzymujący się”, „nie wziął udziału w głosowaniu”;
3) Przewodniczący Rady niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje kolejno głosy oddane
przez poszczególnych radnych i zbiorczy wynik głosowania;
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4) sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami głosowania
jawnego imiennego.”;
6) w § 37:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Wójt, Komisje, Kluby Radnych oraz mieszkańcy
na zasadach określonych w odrębnej uchwale.”,
b) uchyla się ustęp 2.
7) w § 49 uchyla się ustęp 2;
8) w § 50 ust. 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) Skarg, Wniosków i Petycji.”;
9) § 78 i 79 otrzymują brzmienie:
„§ 78. Skargi, wnioski i petycje składane do Rady rozpatrywane są przez powołane przez Radę w tym
celu Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 79. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków
i petycji poprzez:
1) kwalifikowanie wpływających spraw;
2) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;
3) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;
2. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:
1) występować do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień
w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
3. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź
nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.”;
10) uchyla się § 80.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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