Uchwała II/5/2006
Rady Gminy Rzekuń
z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany w statucie gminy .
Na podstawie art.3 ust.1, art 18 ust 2 pkt 1,art 22, art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. W
sprawie Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 poz.1783

wprowadza

się następujące zmiany:
1) § 39 ust.5 otrzymuje brzmienie :
„ po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali
tym osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają

porządek

obrad lub naruszają powagę sesji”
1) § 48 otrzymuje brzmienie
1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Dźwiękowy zapis przebiegu obrad sesji Przewodniczący Rady przechowuje
przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyjęciu przez Radę protokołu sesji,
której zapis dotyczy.
3. Na wniosek radnego dźwiękowy zapis przebiegu obrad sesji może być
przechowywany do czasu 3 miesięcy po zakończeniu kadencji Rady”
4. protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
-21) numer,datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia

oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i
protokólanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem
przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie,
teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za” , „przeciw” i
„ wstrzymujących” oraz głosów nieważnych.
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały ,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
3) w § 56 dodaje się ust.3 w brzmieniu :
„ przewodniczący Rady może dokonywać korekt drobnych omyłek, błędów
literowych i pisarskich, które nie powodują zmian w podjętych uchwałach”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Liżewski

