
Uchwała Nr 295/XXXV/2009

RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 2 srudnia 2009 r.

w sprawie zmian w statucie Miasta i obwieszczenia jednolitego tekstu

Statutu Miasta SierPca.

Napodstawieart'18ust.2pkt1ustawyzdnia8marcaI990r.sałnorządziegminnym
0.t. Dz.U. z20OI r. Nr 142, poz. i591 - ze zm. ) i art 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r

i ogłaszaniu ahów normaĘwnych i niektórych innych ahów prrwnych (j't' Dzu' z 2007 r'

Nr"6s, poz' 449 _ ze zm. ) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

$ 1.

1. W uchwale Rady Miejskiej w sierpcu Nr 24"1 lxxv[Il2006 z dnia 29 marca

2006r. w sprawie obwieszczenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Sierpca

(opubl. w Dzierrniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 79 poz'

2617 z27.a4.Ż006r.) wprowadza się następujące zmiany :

1 . w $ 12 ust. 1 . pkt. 6) po słowach: ,,..uczestrriczy w pracach'' zamięŚciÓ słowa:

,, co najmniej"

2. w $ 44 ust. l. po słowach: .,,..sporządzasię'' wprowadziÓ,, zapis dŹwiękowy

otaz"

3. w $ 44 wprowadzić ust. 5 o treści: ,,Zapis dźwiękowy jest przechowywany

do końca kadencji Rady.''

4. tręŚć $ 52 zastąpiÓ treŚciąnastępującą:

l. Interpelacje i zapytania sąkierowane do Burmistrza'

2. Interpehcje dotyózą spraw gmirrrrej wspólnoty o zasadnicz}'m c^harakerzę.

3. Interpelaqa winna- ziwięraÓ krótkie przedstawienie stanu faktycznego

będącegoJej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania'

ą. ń..p"L.j" *uuou się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady'

który niezwło cme przekazuje ją adresatowi'



5. odpowiedz na interpelację jest udzielana w formię pisemnej w terminie 21

dni Przewodniczącernu Rady i radnemu składającemu interpelację'

6' odpowiedzi na interpelacje udziela Burmistrz lub właŚciwe rzeczowo

upowaŹnione osoby'
7 . Ń razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą radny interpeĘący może

rwróciÓ się do Przewodniczącego Rady o nakazanię niezwłocznego

uzupełnienia odpowiedzi.
8. Zapytania składa się na piśmie lub ustnie w sprawach mniej złożonych

doiyczącycl' aktuainycń problemów Masta' talrże w celu uzyskania

informacji o konkretnym stanie faktycznym.

9. Zapytania formułowane na piśmie składa się na ręce Przewodniczącego

naoy przea rozpoczęciem sósji lub w trakcię sesji. Adresatem zapytania

3est B urmistrz
to.resti udzielęnie bezpoŚredniej odpowiedzi na zapytanie w frakcie sesji

nie jest możLivłę,pytany ldzielaodpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

5' w $ 66 ust. l po zdaniu pierwszym wprowadzić zdante drugie w brzmieniu: ,,

Jędnakże zarząd doĘchczasowy pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego

zatząduw trybie inazasadach określonych w ust' 2 - 4'''

$2.

Statutu Miasta Sierpca w brzmieniu stanowiącym

uchwaĘ, po uwzględnięniu zmian wynikających
Przyjmuje się tekst jednolity

za!ącznk Nr t do niniejszej

z $ 1.

$3.

Uchwałę oraz tekst jednolity Statutu skierować do publikacji w Dzienniku

Urzędow1m WojewÓdztwa Mazowieckiego.

$4.

Wykonanie uchwaĘ powierzyÓ Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu.

$s.

Uchwała wchodzi w życie z upĘwem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym WojewÓdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miej skiej

l-l Marek Chrzanowski


