
 

 

UCHWAŁA NR XX/194/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Łaziska Górne 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016. 446 z dnia 4 kwietnia 2016 r. z późn. zmianami) 

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XIX/197/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24.04.2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Łaziska Górne (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. SLA. 2012. 2266 z dnia  

5 czerwca 2012 r.), w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Miejskiej Łaziska Górne „Regulamin Rady Miejskiej 

w Łaziskach Górnych" wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Przewodniczący, najpóźniej na 10 dni przed ustalonym terminem 

posiedzenia, powiadamia Radnych oraz osoby zaproszone o zwołaniu sesji. Zawiadomienia wraz z porządkiem 

obrad, projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji udostępnia  się radnym 

drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu. Udostępnienie  zawiadomienia o sesji w inny sposób 

następuje tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Przewodniczącego Rady. 

2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Uznaje się, że materiały udostępniane drogą elektroniczną są dostarczone 

do radnego z dniem ich udostępnienia. O dacie przekazania  materiałów inną drogą niż elektroniczna decyduje 

data nadania przesyłki listownej na poczcie lub podpis Radnego wraz z datą na liście potwierdzającej odbiór 

materiałów w tut. Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych. Przez udostępnienie zawiadomienia wraz  

z niezbędnymi dokumentami drogą elektroniczną rozumie się udostępnienie zdigitalizowanej wersji 

dokumentów w dedykowanymi serwisie www Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych pod adresem 

http:\\rada.laziska.pl\. 

3. § 6 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: Przewodniczący podaje do wiadomości obecnych na sesji nowy 

termin posiedzenia. Radnych nieobecnych na posiedzeniu o nowym terminie posiedzenia powiadamia się drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem internetu  lub  inną drogą niż elektroniczna. 

4. § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Powiadomienia o zwołaniu Komisji dokonuje się drogą elektroniczną  

z wykorzystaniem internetu. Dostarczenie zawiadomienia o posiedzeniu Komisji inną drogą niż elektroniczna 

następuje tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą Przewodniczącego Komisji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Tadeusz Król 
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