
UCHWAŁA NR XXV/150/2017
RADY GMINY OSIEK

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Osiek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Gminy Osiek, którego treść określa załącznik do Uchwały nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Osiek 
z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 408) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. ust. 3. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym”.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.

1875) uchwalenie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Art. 19 ww. ustawy stanowi,

że rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Zadaniem

przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący

może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności

przewodniczącego i niewyznaczenie wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje

wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

W Statucie Gminy Osiek, którego treść określa załącznik do Uchwały nr XVIII/103/2016 Rady Gminy

Osiek z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r., poz. 408) § 4 ust. 3 brzmi:

„§ 4 ust. 3. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1 wiceprzewodniczącego

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu

tajnym”. Projektowana zmiana polegająca na zwiększeniu liczby wiceprzewodniczących ma na celu

usprawnienie pracy Rady Gminy Osiek oraz Urzędu Gminy Osiek i jest wynikiem zdarzenia, które miało

miejsce we wrześniu br. Przewodniczący zwołał sesję, jednak w ustalonym dniu przewodniczący ani

wiceprzewodniczący nie mogli prowadzić obrad rady. Sesję trzeba było odwołać i ustalić nowy termin.

Id: 868CEDD0-ED7A-4F55-B63A-10BC0F81EBA9. Podpisany Strona 1




