
UCHWAŁA NR XXIX/255/2016
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 24 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Siedlce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8  marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje :

§ 1. 
W statucie Gminy Siedlce stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/62/2003 z dnia 30 stycznia
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlce (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 94 poz. 2407 z dnia
5 kwietnia 2003 roku z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1.  1. Statut Gminy Siedlce, stanowi o ustroju Gminy Siedlce.
2. Statut określa:

1) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych,
2) organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady, komisji Rady oraz klubów radnych,
3) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta oraz korzystania

z nich,
4) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach

budżetu gminy.”;
2) uchyla się rozdział 2.
3) w § 7ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) utworzenie połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej może zostać poprzedzone 
konsultacjami”;

4) uchyla się § 9.
5) uchyla się § 10.
6) uchyla się § 11.
7) uchyla się § 12.
8) uchyla się § 14.
9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Składy liczbowe i osobowe komisji Rada ustala w głosowaniu jawnym, uwzględniając deklaracje 
poszczególnych radnych, co do członkostwa w określonych komisjach”;

10) w § 17 uchyla się ust. 5.
11) w § 18 uchyla się ust. 4
12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. § 19 Przewodniczący Rady pełni dyżur w Urzędzie Gminy i przyjmuje interesantów w dniu 
określonym i podanym do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń”;

13) uchyla się § 23.
14) uchyla się § 24.
15) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. "Sprawozdanie, o jakim mowa w § 38 pkt 2 składa Wójt lub upoważniony przez niego pracownik."

16) § 51 otrzymuje brzmienie:

Id: 89EBA8D9-4C80-4956-B85F-5DE25353DFEC. Podpisany Strona 1



„§ 51. § 51 Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta sporządza z każdej sesji protokół”;
17) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. "Nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z 
poprzedniej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu 
nagrania."

18) w § 54 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2 Odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w 
ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji”;

19) uchyla się § 55.
20) uchyla się § 59.
21) § 62 otrzymuje brzmienie:

„§ 62. 1.  1. Ewidencja uchwał prowadzona jest w rejestrze uchwał i przechowywana wraz z
protokołami sesji Rady.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości
zależnie od ich treści.”;

22) uchyla się § 70.
23) w § 72 uchyla się ust. 4
24) uchyla się § 83
25) w § 93 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzone przez co najmniej dwóch członków 
Komisji Rewizyjnej”;

26) w § 102 uchyla się ust. 3
27) uchyla się § 105
28) w § 106 uchyla się ust. 2
29) uchyla się rozdział 6.
30) uchyla się § 117.
31) uchyla się rozdział 8.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 
Wiceprzewodniczący Rady

Ludwik Kamiński
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane projektowaną uchwałą  mają na celu usunięcie przepisów w Statucie, które powtarzają
zapisy znajdujące się w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446).
Dla przykładu, o regulacji § 11 Statutu, stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym,
mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za
pośrednictwem organów gminy. Z kolei o regulacji § 12 Statutu, stanowi art. 11a ust. 1 w/w ustawy, zgodnie
którym organami gminy są: rada gminy; wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zaś o regulacji np. § 110 i § 111
Statutu, stanowi art. 30  i art. 33 ustawy o samorządzie gminnym. Przewiduje się także zmiany lub usunięcie w
Statucie regulacji ze względów praktycznych, które mają na celu doprecyzowanie lub zmianę brzmienia
poszczególnych jego przepisów. Projektowanie zmiany były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.
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