UCFWALA N'R VI['1l2019
RADY GIUINY PIETROWICE WIELKIE
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Pi€trowice Wielkie

Na podstawie art. 3 ust.l, art.18 ust. 2 pkl l, art.22, afi.40 ust.2 pkt
o samorzqdzie gminnym (t j. Dz. U . z 2019 r. Wz. 506 z p6in. mt.)

I i 41 ust.1 uslawy z dnia 8 marca 1990r.

Rad, Gmitry Pietrowice Wielkie
uchwala
S 1. w Statucie Cminy Pietrowice wielkie pEyjgtego uchwalq lll10/2002 Rady Gminy Piekowice wielkie
z dnia 9 grudnia 2002 roku w spmwie uchwalenia Statrltu Gminy Pietrowice wielkie (tj. Dz.,Urz. Woj. SI.
z 2001r. Nr 4 po7 I44 ) uprowadza sii nasllpujqce zmiany:

l) $ l6 otrzymuje brznienie:
l. w sklad komisji wchodzi

od 3 do

I

radnych.

2- Liczbe cztonk6w kazdej Komisji okeSla Rada odr9bnq uchwalq.

2) skreSla sit $ 37
3) skesla si9 $ 38

4) $ 48 otrzymuje brzmienie: "Pracownik Urzgdn Gminy sporz4dza zkazdej sesji protokol w ciegu 14 dni od
jej zamkniqcia".
5)

W $ 50 usl. I slowa: ,.przesluchaniu taJmy magnetofonowej z nagmnien przebiegu sesji" zast9puje sig
slowami: .,przesluchaniu nagrania z Fzebiegu sesji".

6) W $ 54 slowa: ,,radca prawnego" zastgpuje
7) $ 59 ust.

siQ

slowami" ,,osobf maj4cq uprawnienia radcy prawnego lub

I otrzymuje brzmienie:

l. Closowaniejawne odbywa sie:

l)

w

sprawach dotyczEcych uchwal w spos6b olrealony ustaw4

z

dnia 8 marca

1990r.

o samorz4dzie gminnym (Dz.U. 2 2019, poz. 506\,
2)

w innych

sprawach, w szczeg6lnosci dotycz4cych przyjgcia protokolu, zmiany porzqdku obmd

rlki.

podniesienie
8) W $ 81 ust.
9) Skreila

l0)

I

slowa,,oraz 3 czlonk6w" zast9puje

sil Rozdzial

siQ

slowami: oraz od

I

-

przez

do 6 czlonk6w".

vlll.

SkreS,a siQ Rozdzial X.

S 2. Traci moc uchwata Nr Ill/23l2014 Rady Cminy Piehowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie
zniany Slalutu Gminy Pietrowice Wielkie
S

3. wykonanie uchwaty powierza sit w6jtowi Gminy Pietrowice wielkie.
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g 4.

Uchwala wchodzi wzycie

po uptywie l4dni od dnia

ogloszenia w Dzienniku Urzfdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

Przewodniczqcy Rady

Piotr Bajak
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