
UCHWAŁA NR XLVI/431/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jędrzejów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.22 i art. 42 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2018 poz. 994, poz.1000 ), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Jędrzejów stanowiącym załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej                            
w Jędrzejowie z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie jednolitego tekstu Statutu Gminy Jędrzejów wprowadza 
się następujące zmiany:

1. dotychczasową treść  §4 oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu: „2. Szczegółowe zasady 
używania herbu określa uchwała Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie zasad używania herbu Gminy 
Jędrzejów”;

2. w §9 ust.3 skreśla się;

3. w §17 w ust.10 dopisuje się wyrażenie: „- Biuletynie Informacji Publicznej";

4. §22  otrzymuje brzmienie: „1. O sesji zawiadamia się radnych na piśmie lub w formie elektronicznej co 
najmniej 7 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz projekty uchwał. 2. 
Radny zamierzający otrzymywać materiały w formie elektornicznej winien złożyć do Biura Rady Miejskiej 
oświadczenie o przekazywaniu mu materiałów wyłącznie drogą elektroniczną. 3. Uznaje się, że materiały 
przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji 
elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z  ich treścią. 4. Informację o terminie, miejscu 
i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i w formie 
elektronicznej w Biuletnie Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed terminem sesji. 5. W sesji 
uczestniczą przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych bez prawa głosowania. 
O terminie sesji są zawiadamiani 7 dni przed sesją z jednoczesnym podaniem porządku obrad”;

5. w §34 dopisuje się ppkt. d i e w brzmieniu: „d) grupie pięciu radnych, e) mieszkańcom Gminy 
Jędrzejów, po przedłożeniu projektu uchwały z podpisami, co najmniej 300 mieszkańców posiadających 
czynne prawa wyborcze”;

6. dopisuje się §34a w brzmieniu: „Projekt uchwały przedłożony przez grupę mieszakńców powinien 
zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz podpis 
mieszkańca";

7. §35 otrzymuje brzmienie: „Projekt uchwały składa się w formie pisemnej przewodniczącemu rady do 
ostatniego dnia miesiąca. Przewodniczący rady jest zobowiązany umieścić projekt uchwały w porządku obrad 
jednej z najbliższych sesji”;

8. §36 otrzymuje brzmienie: „1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa ustrojowa lub inne właściwe 
przepisy stanowią inaczej. 2. Na wniosek co najmniej 3 radnych przeprowadza się głosowanie jawne imienne”;

9. §46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Protokół przedstawiany jest radzie do zatwierdzenia na najbliższej 
sesji. W przypadku sesji nadzwyczajnej protokół przedkłada się radzie na najbliższej sesji zwołanej w trybie 
zwykłym”;

10. §50 otrzymuje brzmienie: „Komisje przedkładają radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy do 
30 listopada roku poprzedzającego wykonanie planu”;

11. §56 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji 
przewodniczący komisji zawiadamia jej członków pisemnie lub w formie elektronicznej, chyba że termin 
posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu”;

12. §56  ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do 
wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w formie elektronicznej 
w Biuletnie Informacji Publicznej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia";
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13. w §56 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu: " Zasady określone w §22 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 
zawiadamiania radnych o posiedzeniach komisji";

14. §58 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Komisje przedstawiają swoje stanowisko w formie wniosków. 2. 
Do przyjęcia wniosku wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności połowy składu komisji. 
Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki";

15. §80  skreśla się;

16. Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Jędrzejów otrzymuje nowe brzmienie zgodne                            
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr 
inż. Kazimierz Michalski

Id: 3C81F70F-626D-4204-87D9-24000CE24364. Podpisany Strona 2



Załącznik do uchwały Nr XLVI/431/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 22 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Jędrzejów

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYNYCH

1. Centrum Kultury w Jędrzejowie.

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Jędrzejowie.

3. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie.

4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji  Narodowej w Jędrzejowie.

5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie.

6. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.

7. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jędrzejowie.

8. Szkoła Podstawowa w Jasionnie.

9. Szkoła Podstawowa w Łysakowie.

10. Szkoła Podstawowa w Mnichowie.

11. Szkoła Podstawowa w Piskach.

12. Szkoła Podstawowa w Podchojnach.

13. Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim.

14. Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu:

- Szkoła Podstawowa im. Bł. Wincentego Kadłubka w Prząsławiu,

- Przedszkole w Prząsławiu.

15. Szkoła Podstawowa w Rakowie.

16. Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie:

- Szkoła Podstawowa im. Roalda Amundsena w Skroniowie,

- Przedszkole w Skroniowie.

17. Przedszkole Nr 1 w Jędrzejowie.

18. Przedszkole Nr 2 Bajkowa Ciuchcia w Jędrzejowie.

19. Przedszkole Nr 3 w Jędrzejowie.

20. Administracja i Obsługa.

21. Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Jędrzejowie.

22. Zakład Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

23. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

24. Pływalnia Miejska w Jędrzejowie.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

2018 poz. 994, poz. 1000) organem właściwym do uchwalenia statutu gminy jest rada gminy.

Wobec wniosków radnych zmierzających do sprecyzowania niektórych pojęć zawartych w

statucie postanowiono wprowadzić przedstawione zmiany.
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