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UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siedlce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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)  W tytułach rozdziałów od I do IV i od VI do IX zmienia się odpowiednio oznaczenia rozdziałów na od 1do 4 i od 
6 do 9. 

2)  W §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„ 3) organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady, komisji Rady, klubów radnych oraz Wójta Gminy Siedlce.” 

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: 
„ § 6. Siedzibą organów Gminy jest miasto Siedlce.” 

4)  W §15: 
a)  w ust.1 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 

„3) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, 
4) Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych.” 

b)  w ust. 2 po wyrazie „uwzględniając” skreśla się wyrazy „ w miarę możliwości”, 
c)  skreśla się ust. 3-5. 

5)  W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących ( I Wiceprzewodniczącego i II 
Wiceprzewodniczącego) dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji bezwzględną większością głosów 
w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.” 

6)  W §18 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) przyjmuje skargi i wnioski od mieszkańców kierowane do Rady i nadaje im bieg”. 

7)  Po § 24 skreśla się wyrazy: „1. Sesja Rady.” 
8)  Po § 26 skreśla się wyrazy: „II. Przygotowanie Sesji.” 
9)  W § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych wraz z materiałami powiadamia się 
radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.” 

10)  Po § 55 w tytule zmienia się numerację z III na IV. 
11)  W § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, stała Komisja Rady, Klub Radnych, oraz Wójt, chyba 
że przepisy prawa stanowią inaczej.” 

12)  Po § 62 skreśla się wyrazy „IV. Procedura głosowania.” 
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13)  W § 64 po ust.3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Reasumpcja głosowania (powtórne głosowanie) jest możliwe jedynie na tym samym posiedzeniu Rady 
w razie zaistnienia istotnych i nie dających się usunąć wątpliwości co do obliczenia wyników głosowania.” 

14)  § 69 otrzymuje brzmienie: 
„ § 69 1. „Bezwzględna większość głosów” oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych 
ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 
2. „Bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy” oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za 
wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.” 

15)  W § 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenie na wniosek Przewodniczącego Rady lub 
Przewodniczących poszczególnych Komisji. Wspólne posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Rady.” 

16)  § 73 otrzymuje brzmienie: 
„1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub zastępca Przewodniczącego komisji, wybrani przez 
członków danej komisji. 
2. Do czasu wyboru Przewodniczących Komisji posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Rady.” 

17)  W §74 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „ z tym że protokół z posiedzenia 
pozostałych Komisji stałych podpisuje przewodniczący obrad.” 

18)  W § 77 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu Gminy 
w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.” 

19)  § 78 i 79 otrzymują brzmienie: 
„§ 78 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych. 
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. 
3. Przynależność Radnych do Klubów jest dobrowolna. 
4. Radny może należeć tylko do jednego Klubu. 
5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów Radnych. 
§ 79 1.Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania 
założycielskiego. 
2. Zgłoszenie, którym mowa w ust. 1 powinno zawierać nazwę Klubu, wskazanie Przewodniczącego Klubu 
oraz listę członków. 
3. Przewodniczący Klubów Radnych informują Przewodniczącego Rady o zmianach w składzie osobowym 
Klubu. 
4. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który winien być przedłożony 
Przewodniczącemu Rady w terminie 21 dni od uchwalenia.” 

20)  Po § 79 dodaję się § 79 a w brzmieniu: 
„ § 79a 1. Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczącego Klubu umieszcza w porządku sesji zgłoszony 
punkt obrad. Zgłoszenie powinno być dokonane przynajmniej 14 dni, a w przypadku zgłoszenia projektu 
uchwały 21 dni przed sesją i wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia. 
2. Przedstawiciele Klubu mogą przedstawić stanowisko Klubów w sprawach będących przedmiotem obrad. 
3. W czasie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przedstawiciele Klubów mają prawo głosu w imieniu 
Klubu, po zgłoszeniu wystąpienia, najpóźniej przed rozpoczęciem dyskusji nad danym porządkiem obrad. 
4. Wójt jest obowiązany do udostępnienia pomieszczeń Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu, na 
spotkania Klubów.” 

21)  Po § 83 skreśla się wyrazy „ IV. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” i dodaje się oznaczenie rozdziału 
„ Rozdział 5” oraz tytuł rozdziału: „ Organizacja, zasady kontroli i tryb działania Komisji Rewizyjnej”. 

22)  W § 84 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.” 

23)  Po § 100 dodaje się wyrazy „ V. Plan pracy Komisji Rewizyjnej”. 
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24)  W § 103 skreśla się ust. 5. 
25)  W § 117 w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub Zarząd”. 
26)  W § 118 w ust. 5 skreśla się wyrazy „sekretarz gminy”. 

§  2.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§  3.  
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

dr inż. Grzegorz Koc


