Elektronicznie podpisany przez:
Roman Markiewicz; Rada Gminy Sienno
dnia 24 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/259/2018
RADY GMINY SIENNO
z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
Na podstawie art. 18 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 Statucie Gminy Sienno przyjętym uchwałą Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutego
2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sienno (Dz. U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 8427 z póź. zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 16 przyjmuje brzmienie:
„§ 16. W skład rady gminy wchodzą radni w liczbie 15.”;
2) § 18 przyjmuje brzmienie:
„§ 18. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wójtowi, komisjom rady, grupie radnych w liczbie co
najmniej 1/5 składy rady gminy, klubom radnych i mieszkańcom gminy”;
3) w § 20 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
„2. Rada gminy powołuje stałe komisje w składach trzyosobowych:
1) komisję rozwoju gospodarczego i finansów;
2) komisję ochrony zdrowia, oświaty i kultury;
3) komisję rolnictwa, infrastruktury i bezpieczeństwa publicznego”;
4) w § 22 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Klub radnych może utworzyć co najmniej 3 radnych określając w akcie utworzenia nazwę klubu
oraz jego skład imienny.”;
5) uchyla się § 25a;
6) § 58 otrzymuje brzmienie:
„§ 58. 1. Interpelacje, zapytania i wnioski składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej ,
przy czym powinny być one sformułowane jasno i zwięźle.
2. Odpowiedzi
na
interpelacje, zapytania i wnioski
udziela: przewodniczący rady gminy,
przewodniczący komisji, wójt bądź wyznaczony przez wójta pracownik urzędu .
3. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi wyjaśniającej winno być
udzielone pisemnie w terminie 14 – dniowym .
4. Interpelacje mogą być składane również na piśmie na ręce przewodniczącego rady na sesji lub
między sesjami. Odpowiedź na pisemną interpelację radnego winna być udzielona również w ciągu
14 dni.
5. Stanowisko ds. obsługi rady prowadzi rejestr zgłoszonych interpelacji, zapytań i wniosków.
6. Na wniosek radnego rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację,
zapytanie i wniosek do porządku obrad.”;
7) uchyla się § 83, § 84 i § 85;
8) dodaje się Rozdział 8 w brzmieniu:
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„Rozdział 8.
Komisja skarg, wniosków i petycji.
§ 83. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji zwana dalej „komisją” jest organem rady powołanym do
rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności wójta i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych do rady.
2. Komisja podlega wyłącznie radzie i działa w jej imieniu.
§ 84. 1. Komisja liczy 5 członków.
2. Przewodniczącego komisji członkowie komisji wybierają spośród siebie .
3. Przewodniczący komisji:
1) organizuje pracę komisji;
2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami;
3) składa radzie sprawozdania z działalności komisji.
§ 85. 1. Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeb.
2. Komisja odbywa posiedzenia jawne.
3. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć przewodniczący rady oraz inne osoby zaproszone
przez komisję w charakterze ekspertów lub doradców.
4. Posiedzenie jest prawomocne , gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji .
5. Komisja przyjmuje swoje rozstrzygnięcie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu komisji.
§ 86. 1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę uchwał.
2. Komisja przedkłada radzie półroczne i roczne sprawozdania ze swej działalności.
3. Komisja współpracuje z innymi komisjami rady.
§ 87. 1. Komisja rozpatrująca skargę jest zobowiązana do rzetelnego i dogłębnego wyjaśnienia spraw
poruszanych w skardze, przygotowania projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, przedłożenia
propozycji ewentualnych działań naprawczych.
2. Na żądanie komisji rozpatrującej skargę wójt lub kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany
do przedłożenia materiałów lub wyjaśnień w terminie 7 dni od otrzymania żądania.
3. Komisja przekazuje przewodniczącemu rady projekt uchwały rady w sprawie zawiadomienia
o sposobie załatwienia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta lub kierowników jednostek
organizacyjnych.
4. Przewodniczący rady wprowadza projekt uchwały do porządku obrad najbliższej sesji rady.
§ 88. 1. Komisja rozpatrująca wnioski i petycje jest zobowiązana do rzetelnego i dogłębnego wyjaśnienia
sprawy.
2. Na żądanie komisji Wójt jest zobowiązany do przedłożenia materiałów lub wyjaśnień w terminie 7 dni
od otrzymania żądania.
3. Komisja przekazuje przewodniczącemu rady gminy projekt uchwały rady gminy w sprawie udzielenia
odpowiedzi na petycję lub wniosek.
4. Przewodniczący rady gminy wprowadza projekt uchwały do porządku obrad najbliższej sesji rady.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia
22 października 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Sienno: Roman Markiewicz
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