
UCHWAŁA NR XXVII/240/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 30 listopada 2020 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/Dz. U. z 2020r. 
poz.713 i 1378 /Rada Miejska w Ozimku u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr LVI/363/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2972),zmienionej uchwałą nr IV/13/18 
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 3731), wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) w  §24 ust.5 otrzymuje brzmienie:"W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi w trakcie sesji radny 
oraz osoby spoza Rady składają wniosek na piśmie lub drogą mailową.Wyjaśnienie powinno być udzielone 
pisemnie lub drogą mailową w terminie do 30 dni od daty odbycia sesji."; 

2) w §33 ust.1 otrzymuje brzmienie:"Protokół z sesji wykłada się do wglądu w siedzibie Urzędu nie później 
niż 14 dni po zakończeniu sesji oraz wysyła drogą elektroniczną do radnych w celu umożliwienia radnym 
zgłoszenia ewentualnych poprawek do jego treści."; 

3) w § 45 skreśla się ust.4; 

4) w § 54 ust.1 pkt 1otrzymuje brzmienie:"numer, datę,"; 

5) w § 58 ust.2 otrzymuje brzmienie:"Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 60 dni roboczych, 
a kontrola problemowa i sprawdzająca nie dłużej niż 30 dni roboczych."; 

6) w § 62 ust.5 otrzymuje brzmienie: "O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jego Zastępca."; 

7) w § 75 ust.2 otrzymuje brzmienie:"Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie 
w terminie nie późniejszym niż 5 dni od otrzymania skargi, wniosku lub petycji.". 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka. 

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

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 

Id: A274E43B-BF0E-4EFD-8FE5-348DBA5673B7. Podpisany


		2020-12-01T11:29:44+0000
	Polska
	Aldona Zdzisława Koczur
	Podpis organu wydającego akt prawny.




