UCHWAŁA NR XU400/14
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

z dnia 2I marca 20I4 r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Opoczno
Na podstawie art. 3 ust. I i art. I8 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r„ poz. 594) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Opoczno nadanym uchwałą Nr IV/22/02 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30.I2.2002r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 30, poz. 320) zmienionym uchwałami: Nr V/50/07 z dnia 29 marca
2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr I22, poz. 1099), Nr XXXV/305/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009r. Nr 384, poz. 3367). oraz Nr XIX/I 72112 z dnia 22 czerwca 20I2r.
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20I2r., poz. 2237) Rady Miejskiej w Opocznie wprowadza się następujące zmiany:
I)§ I8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ I8. § I8 ust. 2. Radny
członka w pracach dwóch stałych komisji Rady Miejskiej";
2) w § 20 - zdanie

wprowadzające;

skreśla się

zobowiązany

jest do uczestnictwa w charakterze

wyrazy: „ „„ a w przypadku jego

nieobecności właściwy

Wiceprzewodniczący";

3) „w §34 ust 2. wyrazy „ obliczanie wniosków" zastępuje
4) a)

skreśla się

się

wyrazami „ obliczanie wyników";

§36 ust.3,

b) §36 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku zgłoszenia wniosków o uzupełnienie bądź zmianę
porządku obrad prowadzący otwiera i zamyka dyskusję nad każdym wnioskiem. Obrady sesji prowadzone są
według porządku przedstawionego lub zmienionego.",
c) w §36 ust. 5 wyrażenie „ ust.. 3" zastępuje

się wyrażeniem

5) w §50 ust.2 wyrazy „ taśmę magnetofonową"
6) w §52 ust. I wyrazy „ i
i wysłuchaniu nagrania";

przesłuchaniu

zastępuje się

taśmy

„ art.20 ust. I a ustawy";

wyrazami „ dyktafon cyfrowy";

magnetofonowej z nagraniem"

zastępuje

się

wyrazami„

7) w §62 dodaje się ust.2a w brzmieniu: „2a.W przypadku niezgodności matematycznej oddanych głosów po ich
zsumowaniu, przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie tzw. reasumpcję głosowania";
8) w §65 dodaje się ust.4a w brzmieniu:
projekt uchwały (autopoprawki)";

,,4a.Głosowaniu podlegają także

przez

wnoszącego

b) §66 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub
przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów";

możliwości,

9) a) w §66 ust. I wyrazy „ uzyskała większością"

I O) w §68 ust.6 otrzymuje brzmienie:
I I) w §69 dodaje

się

zastępuje się

„6.Przewodniczących

poprawki

zgłoszone

wyrazami „ uzyskała większą",

komisji i zastępców wybiera i odwołuje Rada";

ust.3a w brzmieniu: „3a.Przewodniczący komisji
od najstarszego wiekiem.";

odbywających

wspólne posiedzenie

współprzewodniczą obradom zaczynając

I2) skreśla się §72 ust. I i 2;
13) w §75 ust.I
I4) w

liczbę

załączniku

„5" zastępuje

nr 3 do Statutu:

a) poz .I, wyrazy „Dom Kultury"
b)

skreśla się

się liczbą „3";

zastępuje się

wyrazami „Miejski Dom Kultury",

pozycje 11,14 i 19.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym
Burmistrzowi Opoczna.

przedłożenie

Id: 6D407F31-E911-4015-8035-D15E86C64EIE. Podpisany

Radzie projektu tekstu jednolitego Statutu powierza

się

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Łódzkiego.
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