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UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY GMINY KORZENNA
z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Gminy Korzenna
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Rada Gminy Korzenna
uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVII/322/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Korzenna (tj. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r. poz. 3762, z późn. zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Funkcji, o której mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej i Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.„
2. W §15 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Przewodniczący Rady zawiadamia w formie pisemnej lub elektronicznej radnych o miejscu, dniu
i godzinie rozpoczęcia sesji.
5. Zawiadomienie o sesji zwyczajnej lub uroczystej wraz z porządkiem obrad, projektami i uzasadnieniami
uchwał i innymi materiałami, radni otrzymują najpóźniej na 3 dni przed terminem obrad w formie papierowej
lub elektronicznej.”
3. W §21 ust. 2 zostaje skreślony.
4. W §66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Radni Gminy w liczbie co najmniej trzech mogą tworzyć kluby radnych."
5. W §68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Jeżeli liczba członków klubu spadnie poniżej trzech, Przewodniczący Rady wykreśla klub z rejestru,
o którym mowa w §66 oraz informuje o tym Radę Gminy."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Szymon Semla

