
Uchwała Nr III/28/2006 
Rady Gminy Mszana 

 
z dnia 28.12.2006 r. 

 
 

w sprawie: zmiany Statutu Gminy. 
 
 
                   Na podstawie art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmian./  
 
 
                                                            Rada Gminy Mszana 
                                                                    uchwala: 
 
                                                                        § 1 
 
Dokonać zmiany Statutu Gminy stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy Mszana 
z dnia 9 grudnia 2002 r. w ten sposób, Ŝe: 
 
1/ § 5 otrzymuje brzmienie: 
    Gmina posiada herb, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 
    Gmina posiada flagę, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 
    PowyŜsze insygnia podlegają ochronie prawnej. 
 
2/ § 7 otrzymuje brzmienie: 
    W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, których wykaz stanowi    
     załącznik nr 4 do Statutu. 
     Zakres zadań jednostek i ich organizację określają nadane im statuty, regulaminy i inne akty. 
 
3/ § 12 otrzymuje brzmienie: 
    Szczegółowy tryb pracy Rady określa Regulamin Pracy Rady stanowiący załącznik nr  5 do Statutu. 
 
4/ Wykaz jednostek organizacyjnych stanowiący załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie: 

1. Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie. 
2. Wiejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Połomi. 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie. 
4. Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie. 
5. Gminne Przedszkole w Mszanie. 
6. Zespół Szkół w Mszanie. 
7. Szkoła Podstawowa w Połomi. 
8. Zespół Szkół w Gogołowej. 

 
5/ § 13 Regulaminu  Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Do zgłaszania interpelacji są uprawnieni: 
a/ radni, 
b/ komisje rady, 
c/ kluby radnych. 

2. Przedmiotem interpelacji moŜe być kaŜda sprawa z zakresu objętego kompetencjami 
Organów Gminy. 

3. Interpelacje kieruje się do Przewodniczącego Rady lub Wójta Gminy. 
4. Interpelacje składa się w czasie sesji pisemnie lub ustnie do protokołu albo poza sesją 

pisemnie. 
5. Przewodniczący Rady lub Wójt udzielają odpowiedzi na interpelacje 

a/ ustnie na sesji w czasie której interpelacja została złoŜona lub ustnie albo pisemnie na  
    następnej sesji. 
b/ ustnie lub pisemnie na najbliŜszej sesji jeśli interpelacja została złoŜona poza sesją, 
    z zastrzeŜeniem, iŜ jeśli w takim przypadku czas na odpowiedź byłby krótszy niŜ 7 dni,  
    odpowiedź udzielona moŜe być na kolejnej sesji. 



 
   6/ w § 32 w pkt 1 dodaje się  drugie zdanie o treści: 
       Wspólne posiedzenia Komisji stałych przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady Gminy 
       lub Wiceprzewodniczący. 
 
 
                                                                          § 2 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 


