
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/303/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 października 
2018r. w sprawiezmiany Statutu Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 , art. 22 , art. 40 ust. 1  i ust. 2 pkt 1  i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrowa 
Zielona uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale nr XLV/303/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 17 października 2018r.  
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Zielona wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się §1 pkt 3 w ten sposób, iż §42 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie o treści: "Oddanie 
głosu w głosowaniu jawnym odbywa się poprzez podniesienie ręki, przy równoczesnym wykorzystaniu 
elektronicznego systemu do głosowania, umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 
głosowań".

2. dodany do Statutu §90 poprzez §1 pkt 10 uchwały zmienianej uzyskuje nową treść o brzmieniu: " § 90a. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest komisją stałą Rady działającą na podstawie poniżej wskazanych zasad, 
zaś w zakresie nieuregulowanym inaczej w oparciu o zasady określone w Statucie dla komisji stałych.

3. w §1 pkt 10 usuwa się dodany do Statutu §90e.

4. w §1 pkt 10 dodany do Statutu §90h uzyskuje nowe brzmienie o treści: "Komisja przedstawia 
Przewodniczącemu Rady pisemne stanowisko dotyczące skargi, wniosku, petycji wraz z uzasadnieniem".

5. w §1 pkt 10 usuwa się dodany do Statutu §90c.

6. w §1 pkt 10 usuwa się dodany do Statutu §90d.

7. w §1 usuwa się pkt 13.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kucharski
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