
 

 

UCHWAŁA NR XV/168/19 

RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Długołęka stanowiącym załącznik do uchwały nr XVIII/400/2004 Rady Gminy 

Długołęka z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długołęka wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) komisja rewizyjna, komisja skarg, wniosków i petycji i inne stałe 

komisje Rady wskazane w  § 33 ust. 1 Statutu,”; 

2) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W razie niemożności wzięcia udziału w sesji Rady lub posiedzeniu 

komisji, której jest członkiem, radny możliwie jak najwcześniej  zawiadamia Biuro Rady telefonicznie  

lub drogą elektroniczną o planowanej nieobecności.”; 

3) w § 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wyrażenie zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy lub jej 

odmowa następuje po szczegółowym zbadaniu przez Radę wszystkich okoliczności sprawy.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

4) w § 21 uchyla się ust. 1; 

5) w § 41: 

a) uchyla się ust. 1 i ust. 1a, 

b) dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Obrady komisji są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

dźwięk.”, 

c) w ust. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) nazwiska nieobecnych członków komisji i nazwiska osób 

uczestniczących w posiedzeniu komisji,”, 

d) w ust. 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) opis przebiegu obrad zawierający w szczególności: 

wyszczególnienie osób referujących temat, treść wniosków i opinii oraz wyniki głosowań.”; 

6) w § 92 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) opis przebiegu obrad zawierający w szczególności: 

wyszczególnienie osób referujących temat, treść wniosków i wyniki głosowań.”; 

7) w § 94 ust. 1 uchyla się punkt 2, 3 i 4; 

8) w § 100: 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub jeden z wyznaczonych 

Wiceprzewodniczących”, 

b) uchyla się ust. 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

M. Szymerowska 
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