
                                                                                     
 Uchwała Nr XVII/89/2012

Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
 z dnia 30 stycznia  2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 
sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 3 ust.1 art. 18 ust.2 pkt 1, art 22 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm./

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
uchwala, co następuje:

                                                                        § 1

W uchwale Nr XXIX/166/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie, zmienionej uchwałą Nr II/5/02 Rady 
Gminy z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  Nr XXIX/166/01 z dnia 28 sierpnia 
2001 r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/172/2009 Rady Gminy w  Wielopolu Skrzyńskim z dnia 
29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr  Nr XXIX/166/01 z dnia 28 sierpnia 2001 r. Rady 
Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Wielopole 
Skrzyńskie,zmienionej  uchwałą  Nr  XLVI/233/2010 z  dnia  4 października  2010 r.  Rady Gminy
 w Wielopolu Skrzyńskim w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/166/01 Rady Gminy w Wielopolu 
Skrzyńskim z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielopole Skrzyńskie,
wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku  nr 4 do Statutu – Regulamin Rady Gminy, o którym mowa w § 24 Statutu  dokonuje 
się następujących zmian:
1.  w § 15 
1.1   dodaje się pkt. 1 w brzmieniu:,,1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji”,
1.2   dotychczasowe punkty 1 – 5 otrzymują odpowiednio numery 2 – 6.

2.  w  § 28
2.1.  ust.1 otrzymuje brzmienie ,,1. Protokół z każdej sesji sporządzany jest w okresie nie dłuższym 
        niż 14 dni od dnia sesji, przez pracownika Urzędu Gminy obsługującego Radę Gminy”.
2.2.  w ust. 2  po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu ,, 4) odnotowanie przyjęcia protokołu 
        z poprzedniej sesji”
2.3.  dotychczasowe punkty 4 – 8 otrzymują odpowiednio numery 5 – 9.

3 w  § 29 
3.1  ust.2 otrzymuje brzmienie:,,2. Odpis protokołu z kopiami uchwał Przewodniczący doręcza 
       Wójtowi najpóźniej w ciągu 15 dni od zakończenia sesji. 
3.2.  ust. 4 otrzymuje brzmienie:,,4. Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu,
        jednak nie później niż na  dzień przed kolejną sesją, na której protokół ma być przyjęty, przy 
        czym o ich ewentualnym uwzględnieniu decyduje Przewodniczący, po wysłuchaniu 
        protokolanta, informując radnego o sposobie załatwienia zastrzeżenia.
       O ewentualnych poprawkach Przewodniczący niezwłocznie informuje Wójta.”



3.3.  dodaje się ust. 5 w brzmieniu:,,5. Na następnej sesji Przewodniczący wykłada protokół 
        z  poprzedniego posiedzenia, Rada Gminy przyjmuje protokół zwykłą większością głosów, po 
        czym  podpisuje go Przewodniczący Rady. Po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego 
        może być on udostępniany według zasad Rozdziału VI Statutu”.

                                                                       § 2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianom.

                                                                       § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                                      § 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
         Robert Pieczonka


