Projekt
DRUK Nr 159
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
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 2019 r. poz. 506 i 1309) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXII/635/18 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 października
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) Biuro Rady - należy przez to rozumieć komórkę Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.”;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Ustawowy skład Rady wynosi 21 radnych.”;
3) uchyla się § 23.
4) w § 24 uchyla się ust. 1, ust. 2 i ust. 4.
5) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radny może pełnić dyżury i przyjmować mieszkańców w sprawach dotyczących Gminy, w terminie
i miejscu podanym uprzednio do wiadomości publicznej na stronie www.bip.ozarow-mazowiecki.pl oraz
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.”;
6) w § 25 uchyla się ust. 2.
7) w § 27 uchyla się ust. 2.
8) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny składający interpelację lub zapytanie może
zwrócić się do Przewodniczącego Rady o uzupełnienie odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia otrzymania wniosku o uzupełnienie interpelacji lub zapytania.”;
9) uchyla się § 28.
10) w § 29 uchyla się ust. 10.
11) w § 36 uchyla się ust. 4-5.
12) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada rozpatruje skargi na działalność Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także
wnioski i petycje odnoszące się do zakresu działania Rady.”;
13) w § 59 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wniosków i petycji.”;
14) w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji informuje o tym Przewodniczącego Rady.”;
15) w § 60 uchyla się ust. 2.
16) w § 65 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane rocznym planem pracy zwoływane nie rzadziej niż raz na
kwartał lub nieprzewidziane w rocznym planie pracy, jednakże zwołane przez Przewodniczącego Rady
w trybie przygotowania i powiadomienia radnych jak w § 67 ust 2.”;
17) w § 66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym, wyznaczonym terminie
posiedzenia tej samej sesji.”;
18) § 71 otrzymuje brzmienie:
„§ 71. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.”;
19) w § 72 uchyla się ust. 2-4.
20) w § 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przewodniczący Rady może umożliwić osobom obecnym na sesji złożenie skargi, wniosku lub petycji do
protokołu.”;
21) w § 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zapisy ust. 4 i 5 nie mają zastosowania w dyskusji nad Raportem o stanie Gminy i wotum zaufania.”;
22) w § 85 uchyla się ust. 2.
23) w § 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekt uchwały nie zawiera numeru, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. b. Oznaczony jest natomiast
kolejnym nr druku nadawanym przez Biuro Rady.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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UZASADNIENIE
Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim Uchwałą Nr LXII/635/18 z dnia 4 października 2018 roku
przyjęła Statut Gminy, w którym uwzględniła liczne zmiany ustawowe wprowadzane w życie od obecnej
kadencji. Zarówno ilość zmian, jak i problemy interpretacji poszczególnych przepisów prawa przy ich
niejednoznacznym zapisie, skutkowały rozbieżnością stanowisk wyrażoną przez organ nadzoru.
Przedstawione zmiany do Statutu Gminy są wynikiem dyskusji i analizy treści poszczególnych paragrafów,
w tym również w odniesieniu do aspektu praktycznego ich zastosowania.
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