
 

 

UCHWAŁA NR XLI/295/21 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 31 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Radków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 i poz. 1378) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXIII/403/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 18 otrzymuje brzmienie:  

„§ 18. 1. Sesją Rady Miejskiej jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inną 

uprawnioną osobę, w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Miejskiej. 

2. O zwołaniu sesji Rady Miejskiej powiadamia się radnych w formie elektronicznej, najpóźniej  

na 7 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1. Przyjmuje się, że powiadomienie przesłane 

drogą elektroniczną jest doręczone z dniem jego wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej  

w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z jego treścią. 

3. W powiadomieniu o sesji należy podać: 

1) termin rozpoczęcia; 

2) miejsce odbycia; 

3) porządek obrad 

- oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. 

Projekt budżetu Gminy na rok kalendarzowy dostarcza się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 

4. O zwołaniu sesji Rady Miejskiej powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej na 7 dni przed 

terminem obrad, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1, jeżeli z powodu awarii systemu komunikacji elektronicznej 

lub innych nieprzewidzianych okoliczności nie można dostarczyć radnym powiadomienia w formie 

elektronicznej. 

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 albo wystąpienia 

innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Miejska  

w trybie § 25 ust. 2 rozstrzyga, czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć jej nowy termin. Uwagi  

co do poprawności zwołania sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni wyłącznie w punkcie 

„otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.”. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 czerwca 2021 r.

Poz. 2937



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

Aleksander Mielniczuk 
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