
 

 

UCHWAŁA NR L.271.2018 

RADY GMINY ŚLEMIEŃ 

z dnia 22 stycznia 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22, 40, 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala: 

§ 1. W Statucie Gminy Ślemień, stanowiącym załącznik do uchwały nr VI.40.2003 Rady Gminy 

w Ślemieniu z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Ślemień, w załączniku nr 1 – 

Regulamin Rady Gminy w Ślemieniu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy, proponując projekt porządku 

obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji. 

2. Sesję nadzwyczajną Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji nadzwyczajnej powiadamia się radnych 

elektronicznie w module eSesja  załączając projekt porządku obrad, projekty uchwał i inne niezbędne 

materiały potrzebne w czasie obrad sesji. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwyczajnej powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni 

przed terminem obrad elektronicznie w module eSesja załączając projekt porządku obrad, projekty 

uchwał i inne niezbędne materiały potrzebne w czasie obrad sesji. Materiały na zwyczajną sesję Rady 

należy składać na 10 dni przed planowanym terminem. 

4. W razie nie dotrzymania warunków, o których mowa w ust. 3 Rada Gminy może podjąć uchwałę 

o przełożeniu terminu sesji i wyznaczyć jej nowy termin. Wniosek o przełożeniu terminu sesji może być 

zgłoszony przez radnego w formie pisemnej tylko na początku sesji przed przystąpieniem do uchwalenia 

jej porządku.”; 

2) w § 36: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków oraz projektów uchwał 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji; 

głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki oraz naciśnięcie opcji wybranego głosowania 

w module eSesja.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
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„4. O terminie, miejscu i porządku obrad komisji powiadamia się radnych elektronicznie w module 

eSesja załączając projekt porządku obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały potrzebne w czasie 

obrad komisji.”. 

3) w § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki oraz naciśnięcie opcji wybranego głosowania 

w module eSesja.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Jarosław Jurczak 
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