
 

 

UCHWAŁA NR XIX/181/2016 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 11 lutego 2016 r. 

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Rudziniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala 

§ 1. W Statucie Gminy Rudziniec przyjętym uchwałą nr XIX/183/04 Rady Gminy Rudziniec z dnia  

05 lipca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Rudziniec z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 26 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej  

na co najmniej 4 dni przed datą sesji”. 

2. § 60 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki oraz przyciśnięcie odpowiedniego przycisku  

w elektronicznym systemie do głosowania. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. 

3. Obliczenia głosów w głosowaniu jawnym dokonuje Przewodniczący obrad, za pomocą 

elektronicznego systemu do głosowania z zastrzeżeniem ust. 4. Wyniki głosowania Przewodniczący 

oznajmia na bieżąco Radnym. Wyniki głosowania odnotowane są w protokole sesji. 

4. W przypadku, gdy głosowanie przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania jest niemożliwe, 

głosowanie jawne odbywa się wyłącznie przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez 

Przewodniczącego obrad”. 

3. W § 113 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjno-

Administracyjnym Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Bernard Kukowka 
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