UCHWAŁA NR LVIII.306.2018
RADY GMINY BRAŃSZCZYK
z dnia 19 października 2018 r.
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU GMINY BRAŃSZCZYK
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) - Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Gminy Brańszczyk, uchwalonym uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
21 stycznia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radni mogą składać na piśmie do Przewodniczącego interpelacje i zapytania dotyczące spraw
gminy, Przewodniczący zobowiązany jest niezwłocznie przekazać je Wójtowi.”;
2) W § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje Komisje Skarg w celu rozpatrywania skarg na działania Wójta Gminy Brańszczyk,
gminnych jednostek organizacyjnych i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wniosków i petycji składanych przez obywateli.”;
3) W § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład Komisji
nie mogą wchodzić Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Odwołania członka
Komisji dokonuje Rada.”;
4) W § 91 ust. 6. otrzymuje brzmienie:
„6. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez radę, co nie narusza uprawnień kontrolnych innych
komisji.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Brańszczyk.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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§ 4.
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje od pierwszego dnia kadencji
organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji organów wybranych w wyborach
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Brańszczyk
Sławomir Gałązka
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