
UCHWAŁA Nr XLIII/232/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

51.

W Statucie Gminy Opinogóra Górna uchwalonym uchwałą Nr III /20/ 2002 Rady Gminy
Opinogóra Górna 2 dnia 20 grudnia 2002 r., zmienionym uchwałąNr XXXX/202/2006 Rady
Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 26 września 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) 5 3 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy
o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje
zbiorowe cele lokalne w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum)
lub za pośrednictwem organów Gminy.”

2) 5 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyodrębnionymi strukturalnymi jednostkami organizacyjnymi są:
a) jednostki budżetowe:

— Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
— Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół,
— Gimnazjum w Opinogórze Górnej,
— Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie,
— Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej wraz z filiąwe Władysławowie,
— Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej,

b) osoby prawne:

— Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej,
— Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej wraz z filią

w Kołaczkowie.”

3) @ 15 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w 5 13 Statutu, jest upoważniony
do reprezentowania Rady na zewnątrz.”

4) @ 19 otrzymuje brzmienie:



„Obsługę rady i jej organów zapewnia Urząd Gminy.”
5) 5 29 otrzymuje brzmienie:

„Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi
inaczej.”

6) W 5 37 ust. 5 wyrażenie „2 i 3” zastępuje się wyrażeniem „3 i 4”
7) 5 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały, o których mowa w 5 20 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele

i opinie, o których mowa w 5 20 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.”
8) W @ 59 ust. 4 wyrażenie „@ 61 ust. 2” zastępuje się wyrażeniem „ust. 2”
9) W @ 83 ust. l wyrażenie „@ 80 ust. 1” zastępuje się wyrażeniem „@ 78 ust. l”
10) W 5 84 ust. 1 literę „z” skreśla się.

11) 5 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego
podmiotu, jest on obowiązany do złożenia — w terminie 3 dni od daty odmowy —-
pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy złożenia podpisu.”

12) W 5 93 ust. 2 pkt 5 skreśla się.

13) @ 113 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2.Wójt jest właściwym do nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania

lub umowy o pracę z:

]) zastępcą wójta,

2) sekretarzem,

3) kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych,

4) pracownikami Urzędu Gminy.”

52.
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

53.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodn'cz
.
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