UCHWAŁA NR XXVI/137/2017
RADY GMINY RYBCZEWICE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22 w związku z art.40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 296), Rada Gminy Rybczewice uchwala co następuje :
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy wprowadza się następujące zmiany:
2. § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. 1
Sesje
przygotowuje
przewodniczący,
z Wójtem proponowany porządek obrad, czas i miejsce obrad.

ustalając

w porozumieniu

2. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni
przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w inny
skuteczny sposób.
4. W razie niedotrzymania terminu o którym mowa w ust. 3 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu
sesji i zobowiązać przewodniczącego do wyznaczenia nowego terminu jej odbycia. Wniosek
o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego przed ustaleniem przez radę porządku obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Gminy
Rybczewice, na co najmniej 3 dni przed sesją.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybczewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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