UCHWAŁA Nr XVIII/137/2016
Rady Gminy w Kleszczewie
z dnia 22 czerwca 2016r.
w sprawie : zmiany Statutu Gminy Kleszczewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy
Kleszczewo uchwala, co następuje :
§1
W Statucie Gminy Kleszczewo przyjętym Uchwałą Nr VI/35/2003 Rady Gminy w
Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kleszczewo
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 26 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie :
„4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych zawiadamia
się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad przy wykorzystaniu
komunikacji elektronicznej, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.
Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad może być także odebrane osobiście
przez radnego w biurze rady.”
2. § 62 otrzymuje następujące brzmienie :
1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym
wykorzystaniu urządzeń elektronicznych do głosowania.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza
oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z
listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym
składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Przewodniczący Rady może zarządzić
głosowanie wyłącznie przez
podniesienie ręki i obliczenie głosów, w razie niemożności przeprowadzenia
głosowania przy pomocy urządzeń elektronicznych do głosowania.
4. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/137/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 czerwca 2016r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy uchwalanie statutu gminy, w tym dokonywanie zmian w tym statucie.
Obowiązujący Statut Gminy Kleszczewo został przyjęty Uchwałą Nr VI/35/2003
Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Kleszczewo, a podjęcie działań w celu jego zmiany wynika w szczególności
z potrzeb zaproponowanych przez radnych.
Zmiany dotyczą w szczególności formy zawiadomień o zwołaniu sesji i przekazania
projektów uchwał a także trybu głosowania nad uchwałami.
Mając powyższe na uwadze podjecie przedmiotowej uchwały należy uznać za
uzasadnione.

