UCHWAŁA NR XXXIX/367/18
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.22, art.40 ust.1 i 2 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 07 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. –Pom. z 20.01.2006r. Nr 5, poz. 56) zmienionej Uchwałą Nr
XIX/158/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sicienko (Dz.
Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 13.11.2012r. poz. 2674) oraz uchwałą nr XXXVIII/359/18 Rady Gminy Sicienko z dnia
12 września 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2018 r., poz. 4638) §44 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza
się głosowanie jawne imienne w następujący sposób:
1) głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący wyczytując kolejno radnych z listy obecności,
którzy określają swoje stanowisko wypowiadając słowa "za", "przeciw", "wstrzymuję się", które
Przewodniczący odnotowuje na imiennym wykazie głosowań radnych, stanowiącym załącznik do
protokołu;
2) po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, wynik głosowania jawnego imiennego ogłasza
Przewodniczący;
3) imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz tablicy informacyjnej w urzędzie.
2. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się również w przypadkach określonych w ustawie.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi
w życie pierwszego dnia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji tych
organów wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sicienko
Marek Nadolny
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Uzasadnienie
Przedkładany projekt uchwały ma na celu dostosowanie Statutu Gminy Sicienko do zmian ustawy
o samorządzie gminnym wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130 z późn. zm.).
Powyższe przepisy, zgodnie z art.15 wyżej wskazanej ustawy stosuje się do kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której ustawa ta weszła w życie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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