
UCHWAŁA NR XXVII/180/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 
r., poz. 446) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Ozimek, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/138/11 Rady Miejskiej  w 
Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
2012,poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 35 otrzymuje brzmienie: "1.Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Przewodniczący;

2) Przewodniczący komisji w jej imieniu;

3) grupa co najmniej 5 radnych;

4) klub radnych;

5) Burmistrz;

6) grupa, co najmniej 50 mieszkańców Gminy, mających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

2. Grupa mieszkańców, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt.6, składa na ręce Przewodniczącego Rady wniosek  
o podjęcie uchwały zawierający:

1) projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;

2) listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą. Każda strona listy musi w nagłówku zawierać tytuł 
wniosku oraz dane wnioskodawców: imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpis;

3) wskazanie przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad tym 
projektem na forum Rady."

2) § 36 otrzymuje brzmienie:  "Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) przepisy merytoryczne;

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) przepisy o wejściu uchwały w życie.

2. Projekt uchwały wymaga:

1) uzasadnienia pochodzącego od projektodawcy;

2) opinii Skarbnika – w przypadkach, gdy podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego wykonującego 
obsługę prawną Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno- prawnej.

4. Po wniesieniu projektu projektodawcy służy prawo zgłoszenia  autopoprawek, jeżeli w okresie między 
dostarczeniem materiałów na sesję, a dniem sesji zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę jego treści.

5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zgłosić projekt uchwały bezpośrednio na sesji."

3) Załącznik nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie :"Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Ozimek

Jednostki pomocnicze
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1. Sołectwo Antoniów

2. Sołectwo  Biestrzynnik

3. Sołectwo  Chobie

4. Sołectwo Dylaki

5. Sołectwo Grodziec

6. Sołectwo Jedlice

7. Sołectwo Krasiejów

8. Sołectwo  Krzyżowa Dolina

9. Sołectwo Mnichus

10. Sołectwo Nowa Schodnia

11. Sołectwo Pustków

12. Sołectwo Schodnia

13. Sołectwo Szczedrzyk"

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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