
 

 

UCHWAŁA NR XIX/204/2016 

RADY GMINY WIELKA WIEŚ 

z dnia 20 października 2016 roku 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielka Wieś 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016r., 

poz. 446 z późn. zm.) - Rada Gminy Wielka Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się postanowienia Statutu Gminy Wielka Wieś w ten sposób, że: 

1) W § 7 ust. 2, po pkt 3, dodaje się nowy pkt 3a, o następującym brzmieniu: 

„3a) działalności w zakresie telekomunikacji,”; 

2) W § 7 ust. 2, po pkt 6, dodaje się nowy pkt 6a, o następującym brzmieniu: 

„6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,”; 

3) § 14 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„6. W przypadku odwołania z funkcji lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego lub jednego  

z Wiceprzewodniczących przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji, zwołanej nie później niż w 

terminie 30 dni od dnia odwołania lub przyjęcia rezygnacji, dokonuje wyboru uzupełniającego na tę 

funkcję.”; 

4) § 17b ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający  

w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.”; 

5) W § 37, po ust. 5, dodaje się nowe ust. 6 i 7 o następującym brzmieniu: 

„6. Przebieg sesji może być filmowany, nagrywany na taśmę magnetofonową lub urządzenie do zapisu 

cyfrowego, którego nośnik przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji, której nagranie dotyczy. 

7. Utrwalanie sesji w jakiejkolwiek formie nie może zakłócać jej przebiegu.”; 

6) W § 38 skreśla się dotychczasowy ust. 3; dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 3 i otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: 

„3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli, rezolucji i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb 

zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.”; 

7) § 50 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

„1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.”; 

8) W § 62 ust. 3, w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się nowy pkt 5 o następującym brzmieniu: 

„5) realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”. 
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2. Wprowadza się aktualizację przepisów prawnych i publikatorów przepisów prawnych, wymienionych w 

tekście Statutu, a to w następujących jednostkach redakcyjnych: § 10 ust. 3 i ust. 9. 

3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Wieś. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wielka Wieś 

 

 

Zbigniew Mazela 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 6146


		2016-11-03T13:59:18+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




