U C H W A Ł A Nr XXIX/247/09
---------------------------------------------Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Łazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) - Rada Miejska w Łazach
-uchwalaco następuje:
§1
W uchwale Rady Miejskiej Łaz nr XIX/158/2004 z 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Łazy wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Łaz,”
b) § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radny będący przewodniczącym jednej z komisji stałych nie może być przewodniczącym
innej komisji stałej.”
c) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących”.
d) w § 19 słowo „jego” skreśla się,
e) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28.
Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:
a) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
b) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
c) interpelacje radnych,
d) zapytania radnych,

e) sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał,
f) odpowiedzi na zapytania radnych,
g) wolne wnioski i informacje,
h) informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami i otrzymanej
korespondencji.”
f) § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 28 lit. „e” składa Burmistrz, albo osoba przez
niego upoważniona.”
g) po § 32 dodaje się nowy § 32a w brzmieniu:
§ 32a.
1.

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają także mieszkańcy Gminy na zasadach
określonych w niniejszym statucie (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).

2.

Projekt uchwały wymaga pisemnego poparcia, co najmniej 150 osób mających
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Łazach na dzień
składania wniosku. Przepis § 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3.

Projekt uchwały wraz z listą osób popierających składa się do Przewodniczącego
Rady. Lista osób popierających powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, PESEL oraz podpis osób popierających.

4.

Osoby popierające projekt uchwały mogą wskazać nie więcej niż trzy osoby
do reprezentacji przed organami Gminy. Reprezentantem może być radny.

5.

Przewodniczący bada czy projekt uchwały odpowiada wymogom wskazanym
w ust. 1 – 4.

6.

Jeżeli projekt spełnia wymogi określone wyżej Przewodniczący nadaje projektowi
bieg, po uzyskaniu stanowiska Burmistrza oraz służb prawnych Urzędu w zakresie
zgodności uchwały z prawem.

7.

Jeżeli projekt nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 – 4 Przewodniczący
odmawia nadania mu biegu.

h) przepis § 44 uchyla się,
2) w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:
a) § 13 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Interpelacje składa się pisemnie na ręce Przewodniczącego; Przewodniczący
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedzi na interpelację udziela się na piśmie nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania interpelacji przez adresata.”
b) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.
Zapytania składa się w sprawach problemów Gminy, innych niż wskazane

1.

w § 13 ust. 2.
2.

Zapytania są formułowane ustnie w trakcie sesji Rady. Jeżeli odpowiedź
na zapytanie w trakcie sesji nie może być udzielona radny może złożyć
interpelację.”

c)

§ 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji utrwala się na nośnikach rejestrujących obraz i dźwięk. Nośnik
stanowi załącznik do protokołu.”
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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