
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/406/13 

RADY GMINY SUCHY LAS 

z dnia 26 września 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 18 a ust. 5, art. 19 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 51 ust. 3, oraz 

art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 ze zm.), Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik do uchwały nr XIV/120/2003 Rady Gminy 

Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

z 2003 r. nr 153 poz. 2900, z 2004 r. nr 143 poz. 2955, z 2011 r. nr 78 poz. 1344, z 2012 r. poz. 5199, z 2013 r. 

poz. 1555), wprowadza się następujące zmiany:  

1) W § 14 dotychczasowa treść stanowi ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: „2. 

Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.”  

2) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Jednostki pomocnicze decydują o przeznaczeniu środków, o których 

mowa w ust. 2 na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.”  

3) § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie Wójta Gminy ustala Rada, w drodze uchwały.”  

4) W § 27 dopisuje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „5. Przewodniczący Rady wykonuje czynności 

z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.”  

5) Skreśla się § 33.  

6) W § 36 ust. 1 skreśla się wyraz: „Wojewody” i w to miejsce wpisuje się wyraz: „Województwa”. 

§ 2. W Regulaminie Rady Gminy Suchy Las, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, 

o którym mowa w ust. 1, wprowadza się następujące zmiany:  

1) W § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Wniosek o odroczenie terminu sesji może zostać zgłoszony przez 

radnego bezpośrednio po rozpoczęciu sesji.”  

2) W § 16 ust. 1 skreśla się wyraz: „uchwalonym.”  

3) W § 17 ust. 1 po pkt. 2 dopisuje się pkt. 2a, który otrzymuje brzmienie: „2a) wycofania projektu uchwały 

przez jej wnioskodawcę,”  

4) W § 17 dopisuje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „3. Zmiany porządku obrad Rada dokonuje w trybie, 

określonym w ustawie.”  

5) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadkach stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, 

prowadzący zarządza przerwę i jeżeli nie może zwołać quorum w ciągu 15 minut, zamyka posiedzenie 

i wyznacza nowy termin tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.”  

6) W § 25 w ust. 1, ust. 3 i ust. 4 skreśla się wyrazy: „imienne i”  
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7) § 33 otrzymuje brzmienie: „Uchwały podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  
 

 Wiceprzewodnicząca Rady  

(-) Anna Małłek 
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