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UCHWAŁA NR III/42/2015
RADY GMINY SĘKOWA
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Sękowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy z dnia
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 46 Uchwały
Nr XV/189/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sękowa
(Dz.Urz. Woj. Mał. poz. 4922 z dnia 9 października 2012 r.) Rada Gminy Sękowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XV/189/2012 r. Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sękowa wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale 4 § 21 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W skład komisji wchodzi 5-ciu radnych, w tym przewodniczący komisji, z wyjątkiem Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy”;
2) § 2 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie:
„Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków – radnych Rady Gminy, w tym przedstawicieli wszystkich
klubów, wybranych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym”;
3) W Rozdziale III Załącznika Nr 4 do Statutu
§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Każdy radny z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
powinien być członkiem przynajmniej jednej stałej komisji, lecz nie więcej jak członkiem dwóch komisji,
z wyłączeniem członkostwa w komisji rewizyjnej”
§ 12. po ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu :
„Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikającego z niego pytania”.
§ 13. ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych”;
4) Rozdział VIII Załącznika Nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie:
„PROTOKÓŁ SESJI”
§ 42 ust. 1 „Z każdej sesji sporządza się protokół obrad, w którym muszą być odnotowane: stwierdzenie
quorum, porządek obrad, podjęte rozstrzygnięcia, przedstawienie przebiegu obrad, w tym główne tezy
wystąpień i wyniki głosowań. Za sporządzenie protokołu odpowiada Przewodniczący Rady”.
2. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, odrębną listę osób zaproszonych, teksty podjętych
uchwał, usprawiedliwienia radnych z nieobecności na sesji, oryginały innych dokumentów złożonych do
protokołu.
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3. Protokół roboczy powinien być sporządzony w ciągu 21 dni od zakończenia sesji i parafowany przez
protokolanta. Odpisy z protokołu roboczego muszą zawierać na każdej stronie adnotację: ”protokół
roboczy z sesji Rady Gminy – nie rozpatrzony przez Radę”.
4. Poprawki do protokołu zgłasza się na piśmie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji. O ich
przyjęciu decyduje Rada.
§ 43. 1. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy jest przyjmowany na następnej sesji.
2. Protokół z sesji podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.
3. Podpisany protokół wykłada się do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy;
5) w Rozdziale VIII Załącznika Nr 4 do Statutu uchyla się § 44.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa
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