
 

 

UCHWAŁA NR II/14/2018 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE 

z dnia 3 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXV/217/08 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2008 r. Nr 90, 

poz. 2037, z 2009 r. Nr 42, poz. 1199, z 2017 r. poz. 643 oraz z 2018 r. poz. 610, 1923 i 4211) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 26: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) udostępnienie projektów uchwał i innych materiałów na stronie internetowej.”, 

b) po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Uznaje się, że dokumenty udostępnione drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich 

treścią.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informację o terminie sesji przekazuje się radnym najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad za 

pomocą sms lub e-mail.”, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Materiały na sesje poświęcone uchwaleniu budżetu gminy przesyła się radnym zgodnie z uchwałą 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.”, 

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa  w ust. 4, Rada może podjąć uchwałę 

o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być 

zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem 

o zmianę porządku obrad.”, 

f) ust. 8 otrzymują brzmienie: 
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„8. Termin, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu 

powiadomienia i nie obejmuje dnia odbywania sesji.”, 

g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący 

obowiązany  jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W takim 

przypadku informację o terminie sesji przekazuje się radnym najpóźniej na 2 dni przed terminem obrad 

za pomocą sms lub e-mail.”. 

2) uchyla się § 30; 

3) § 52 otrzymuje brzmienie: 

„§ 52. Z sesji sporządza się protokół skrócony, który powinien zawierać: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia; 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 

3) nazwiska nieobecnych członków Rady oraz nazwiska osób zaproszonych; 

4) ustalony porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, 

okoliczności odroczenia bądź zamknięcia sesji; 

5) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców; 

6) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców; 

7) wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania z wyszczególnieniem 

liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy głosów  „za”, „przeciw”, czy 

„wstrzymujących się” od głosu; 

8) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji i podjęte uchwały; 

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.”; 

4) w § 73: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przygotowanie komisji obejmuje: 

1) ustalenie porządku posiedzenia; 

2) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia; 

3) udostępnienie projektów uchwał i innych materiałów na stronie internetowej.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uznaje się, że dokumenty udostępnione drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich 

treścią.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Informację o terminie komisji przekazuje się radnym najpóźniej na 2 dni przed terminem 

posiedzenia za pomocą sms lub e-mail.”, 

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Termin, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu 

powiadomienia i nie obejmuje dnia posiedzenia komisji.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Stanisław Kurlej 
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