
UCHWAŁA NR XXXVIII/256/18
RADY GMINY  MĘDRZECHÓW

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany   Statutu Gminy   Mędrzechów

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

§ 1. W  uchwale  Nr  XXXVII/250/18     Rady  Gminy   Mędrzechów z dnia 17  października  2018  r.   
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy   Mędrzechów ,  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1) § 20     otrzymuje  brzmienie :"§  20. Z inicjatywą podjęcia uchwały Rady mogą wystąpić: 

1) Wójt ;

2) Przewodniczący Rady;

3) Komisja Rady;

4) grupa co najmniej 3 radnych;

5) klub radnych;

6) grupa co najmniej 100 mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego."

2) § 23  otrzymuje  brzmienie: 

„§ 23. 1.  Projekt    uchwały   złożony  przez   projektodawców    wymienionych  w § 20 pkt 2 do 5    
wymaga  zaopiniowania  przez  Wójta.

2. Projekt  uchwały  zgłoszony  w  ramach   obywatelskiej    inicjatywy   przez  projektodawców  
wymienionych    w  § 20  pkt  6    staje  się  przedmiotem  obrad   Rady  Gminy   na  najbliższej  sesji  po  
złożeniu projektu ,  jednak  nie  później  niż  po  upływie  3  miesięcy  od  dnia  złożenia  projektu .

3. Na wniosek  klubu  radnych   przewodniczący  Rady    Gminy   jest  obowiązany   wprowadzić  do  
porządku  obrad   najbliższej  sesji   Rady  Gminy    projekt  uchwały  ,  zgłoszony  przez   klub  radnych  
jeżeli  wpłynął   on  do  Rady  Gminy   co  najmniej   7  dni   przed  dniem   rozpoczęcia  sesji.

4. Projekt  uchwały    spełniający  wymogi  ,  o  których  mowa  w  § 21 ,  może  być   w  nagłych  
przypadkach    przedłożony  przez  projektodawcę    Przewodniczącemu  Rady  bezpośrednio   przed  
sesją”;

3) § 49  otrzymuje  brzmienie  :

„§ 49.   1.  Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa tworzone przez Radę   Gminy  w drodze 
uchwał, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Wykaz  sołectw    stanowi   załącznik   Nr 5   do Statutu.

3. Szczegółową organizację i zakres działania sołectw określają statuty poszczególnych sołectw, 
uchwalane przez Radę   Gminy   odrębnymi uchwałami.

4. Uchwały Rady  Gminy    w sprawach tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectw 
podejmowane są po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości, którzy 
wyrażają opinię w drodze uchwał na zebraniach wiejskich zwoływanych w trybie określonym w statucie 
sołectwa.

5. Jeśli inicjatywa w sprawach określonych w ust. 4 wychodzi od sołectwa również wymagana jest 
uchwała Zebrania Wiejskiego określająca zakres proponowanych zmian.

6. Uchwały zebrań wiejskich w sprawach określonych w ust. 1 i 4  nie mają dla Rady charakteru 
wiążącego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy   Mędrzechów .
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§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała wchodzi  w  życie    po  upływie  14  dni  od  dnia  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Szarkowski
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