
UCHWAŁA NR 359/L/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 poz. 994 późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 78/XIV/07 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Żuromin (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 5258) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2.Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

3) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni 
po upływie kadencji rady.";

4) w § 20 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„ 4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;”;

5) w § 20 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju;”;

6) w § 32 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

7) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33.1.W sprawach dotyczących gminy i miasta radni mogą kierować interpelacje i zapytania do 
Burmistrza.

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie 
przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji 
o konkretnym stanie faktycznym.
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4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego rady, który przekazuje je 
niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić 
odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

5.Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy 
i miasta, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;

8) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Burmistrzowi, komisjom Rady, klubom radnych, co najmniej 
¼ ustawowego składu Rady oraz 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do 
organu stanowiącego.”;

9) § 51 otrzymuje brzmienie:

„§ 51.1.Głosowanie jawne odbywa poprzez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, 
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze 
składem lub ustawowym składem rady.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania jawnego.”;

10) w § 58 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) komisję skarg, wniosków i petycji.”;

11) w § 58 skreśla się ust. 6;

12) w § 61 ust.1 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedkładanym Radzie na pierwszej w roku 
kalendarzowym sesji. Nie dotyczy to komisji skarg, wniosków i petycji.

3. Komisje pracują na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego komisji z własnej inicjatywy, na 
wniosek co najmniej ½ składu komisji, lub na wniosek Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, 
nie rzadziej niż raz na kwartał, z wyjątkiem komisji skarg, wniosków i petycji, która posiedzenia odbywa 
w miarę potrzeb.”;

13) po Rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:

„Rozdział Va

ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

§72a 1.Rada Miejska rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje jej pracę i prowadzi jej obrady. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji pracą Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji kieruje zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządza się protokół.

§72b 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające 
w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może:

1) występować do Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie 
skarg lub stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;

2) przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

2.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa 
w ust. 1 przygotowuje propozycję sposobu załatwienia skargi, wniosku lub petycji w formie projektu 
uchwały zawierającego uzasadnienie, a następnie przekazuje go Przewodniczącemu.
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3. Komisja jest zobowiązana do:

1) przestrzegania terminów określonych przepisami prawa przy rozpatrywaniu skarg, wniosków lub petycji;

2) przygotowania projektu uchwały w przypadku konieczności wydłużenia terminu załatwienia skargi, 
wniosków lub petycji i przedłożenia go Przewodniczącemu.”;

14) w § 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”;

15) załącznik nr 4 do Uchwały Nr 78/XIV/07 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 listopada 2007r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Żuromin - wykaz jednostek organizacyjnych gminy i miasta 
Żuromin, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji 
organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

lic. Barbara Michalska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432
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ZAŁĄCZNIK 
do Uchwały Nr 359/L/18 
Rady Miejskiej w Żurominie  
z dnia 17 października 2018r. 

 
 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I MIASTA ŻUROMIN 

 

 

1. Miejsko Gminny - Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa. 

2. Żuromińskie Centrum Kultury - działające na zasadach ustalonych dla instytucji kultury. 

3. Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna - działająca na zasadach ustalonych dla instytucji 

kultury. 

4. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie. 

5. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie. 

6. Szkoła Podstawowa w Będzyminie. 

7. Szkoła Podstawowa w Chamsku. 

8. Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym. 

9. Szkoła Podstawowa w Poniatowie. 

10. Szkoła Podstawowa w Raczynach. 

11. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie. 

12. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie. 

13. Żuromińskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. w Żurominie. 

14. Miejsko-Gminny Żłobek w Żurominie. 
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