Projekt nr .......................
z dnia ..............................
Zatwierdzony przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIENNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się co
następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Sienno przyjętym uchwałą Nr XXV/158/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 25 lutgo
2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sienno (Dz. U. Woj. Maz. Nr 54 poz. 1351) wprowadza się
nastepujące zmiany:
1) w § 12 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
„3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów i referendum określają:
1) Kodeks wyborczy;
2) ustawa o referendum lokalnym;”;
2) w § 21 w ust. 1 pkt. 4 przyjmuje brzmienie:
„4) rozpatrywanie skarg na działalność wójta gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz
wniosków i petycji;”;
3) po § 25 dodaje się § 25a -25c w brzmieniu:
„25a.1. Przewodniczący rady gminy przeprowadza kwalifikację pism wpływających do rady gminy celem
ustalenia ich charakteru prawnego oraz zadekretowania do dalszego procedowania .
2. Pisma będące skargami na Wójta lub kierowników jednostek organizacyjnych są rejestrowane w rejestrze
skarg i kierowane do właściwej merytorycznie komisji rady celem rozpatrzenia i przygotowania projektu
uchwały w sprawie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.
3. Pisma będące wnioskami są rejestrowane w rejestrze wniosków i kierowane do komisji bezpieczeństwa
publicznego i rolnictwa celem rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały w sprawie zawiadomienia o
sposobie załatwienia wniosku.
4. Pisma będące petycjami rejestruje się i kieruje się do komisji rolnictwa i bezpieczeństwa celem
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.
5. Pisma będące wnioskami o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje przewodniczący rady gminy i
udziela na nie stosownej odpowiedzi zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
6. Pisma skierowane do rady gminy niewłaściwie przewodniczący przekazuje do właściwych organów i
jednostek.
§ 25b. 1. Komisja rozpatrująca skargę jest zobowiązana do rzetelnego i dogłębnego wyjaśnienia spraw
poruszanych w skardze, przygotowania projektu odpowiedzi, 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 zadania.
3. Komisja rozpatruje skargę we własnym zakresie w oparciu o zgromadzone dowody.
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4. Komisja przekazuje przewodniczącemu rady gminy projekt uchwały rady gminy w sprawie
zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy lub kierowników jednostek
organizacyjnych.
5. Przewodniczący rady gminy wprowadza projekt uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady
Gminy.
§ 25c. 1. Komisja rolnictwa i bezpieczeństwa publicznego rozpatrująca wnioski i petycje jest zobowiązana
do rzetelnego i dogłębnego wyjaśnienia sprawy.
2. Na żądanie komisji Wójt jest zobowiązany do przedłożenia przedłożenia materiałów lub wyjaśnień w
terminie 7 dni od otrzymania żądania.
3. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie odpowiedzi na petycję.
4. Komisja przekazuje przewodniczącemu rady gminy projekt uchwały rady gminy w sprawie udzielenia
odpowiedzi na wniosek.
5. Przewodniczący rady gminy wprowadza projekt uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady
Gminy.”;
3) § 47 przyjmuje brzmienie:
„§ 47. Porządek obrad pierwszej sesji nowo wybranej rady gminy powinien zawierać następujące punkty:
1) złożenie ślubowania przez radnych;
2) złożenie ślubowania przez wójta, o ile wójt został wybrany w I turze wyborów;
3) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady;
4) przedłożenie radzie gminy przez ustępujacego wójta informacji o stanie budżetu oraz innych ważnych
sprawach gminy.”;
4) w § 50 ust. 3 przymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń urzędu gminy i sołectw oraz zamieszczone na stronach interentowych gminy.”;
5) w § 66 ust. 4 przyjmuje brzmienie:
„4. Protokół udostępnia się do zapoznanina z jego treścią w urzędzie gminy i zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej najpóźniej w 14 dniu od dnia zakończenia sesji.”;
6) w § 74 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Projekty uchwał wójt przedkłada do zaopiniowania obsłudze prawnej.”;
7) uchyla się Rozdział VIII.
§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Markiewicz
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