Uchwała Nr XXIII/170/08
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Ornontowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r., Nr 68,
poz. 449) na wniosek Komisji Statutowej Rady
Rada Gminy
Uchwala, co następuje :
§1
W Statucie Gminy Ornontowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/54/03 Rady Gminy
Ornontowice z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12
listopada 2003 r., Nr 100, poz. 2655, zmiany: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 26 września 2003 r., Nr 91, poz.
2375), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 ust. 3 liczbę 3 zastępuje się liczbą 1 oraz skreśla się wyraz „jedynie”;
2) w § 16 ust. 5 liczbę 2 zastępuje się liczbą 1;
3) w § 20 ust. 4 po wyrazach „sprawozdania komisji rady,” dodaje się po przecinku wyrazy
„informacja o stanie finansowym gminy, informacja o stanie inwestycji w gminie”;
4) w § 21 ust. 3 po wyrazach „Jeżeli dyskutant zboczy z tematu” dodaje się wyrazy „lub
przekroczy limit czasowy”;
5) w § 23 ust. 2 po wyrazach „w siedzibie Urzędu Gminy” dodaje się wyrazy „- Biurze Rady”;
6) w § 30 ust. 1 skreśla się na końcu słowa „przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”,
stawiając kropkę;
7) w § 32 po wyrazach „może powoływać stałe, doraźne” dodaje się po przecinku wyraz
„wspólne”;
8) w § 34 ust. 1 po wyrazach „komisja sporządza protokół” dodaje się po przecinku zapis: „który
powinien wpłynąć do Biura Rady w ciągu pięciu dni, licząc od dnia następnego po dniu
odbycia posiedzenia komisji”;
9) w § 37 ust. 2 tiret 3 skreśla się na końcu słowa „udzielenia absolutorium Wójtowi” stawiając
przecinek;
10) w § 37 ust. 2 dopisuje się tiret 4 w brzmieniu:
„ - prowadzi postępowanie w zakresie rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.”;
11) w § 46 zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:
„Protokoły sesji Rady Gminy podlegają udostępnieniu po ich zatwierdzeniu przez Radę
Gminy, a protokoły komisji, uchwały i zarządzenia po podpisaniu.”;
12) załącznik nr 3 do Statutu Gminy Ornontowice otrzymuje nowe brzmienie i numerację:
„Jednostki Organizacyjne Gminy
A) Zespół Szkolno – Przedszkolny
B) Gimnazjum im. Noblistów Polskich
C) Gminny Dom Kultury i Biblioteka
D) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
E) Gminny Ośrodek Zdrowia
F) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza i Terapeutyczna
G) Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
H) Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
I) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Malczyk

