UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 28 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr L/360/18 z dnia 3 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec:
1) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47.
1. Głosowanie imienne przeprowadza się wyłącznie w trybie jawnym oraz wyłącznie
w przypadku określonym w ustawie ustrojowej.
2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący obrad odczytuje
nazwiska radnych z listy obecności, a każdy z wywołanych radnych oświadcza
jednoznacznie czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się”.
3. Wyniki głosowania Przewodniczący obrad odnotowuje na karcie do głosowania,
której wzór określa załącznik nr 6 do Statutu.
4. Kartę do głosowania z wynikami głosowania imiennego załącza się do protokołu sesji
i publikuje wraz z protokołem w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią Rady karty do
głosowania, którą otrzymują radni od Przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
Komisja skrutacyjna, przed głosowaniem informuje radnych o sposobie głosowania.
6. W głosowaniu tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku
alfabetycznym wyczytywani przez Przewodniczącego obrad wrzucają osobiście karty
do urny.
7. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów w głosowaniu tajnym dokonuje komisja
skrutacyjna.”
2) § 76 otrzymuje brzmienie:
„§ 76.
1. Skargi, wnioski lub petycje kierowane do Rady Przewodniczący kieruje do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. W przypadku petycji informację o jej wniesieniu
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Jeżeli Rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada Radzie projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem o przekazaniu ich do rozpatrzenia przez właściwy organ.”
§ 2.
Treść załącznika nr 6 do uchwały Nr L/360/18 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia.
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