
 

 

U C H W A Ł A Nr XLI/179/2017 

RADY GMINY STARA KORNICA  

z dnia 27 marca 2017 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kornica 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Kornica uchwala, 

co następuje: 

 
§ 1 

 

Wprowadza się zmiany do Statutu Gminy Stara Kornica, stanowiącego załącznik do Uchwały 

Nr X/56/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 września 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminy Stara Kornica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. poz. 5950) w następującym zakresie: 

 

1) w § 34 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik ds. obsługi Rady Gminy sporządza z każdej sesji protokół. 

2. Przebieg sesji jest rejestrowany na nośniku magnetycznym lub elektronicznym 

za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.” 

 

2) w § 35 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Nagranie, o którym mowa w § 34 ust 2 stanowi podstawę do sporządzenia protokołu z sesji, 

stanowiącego streszczenie przebiegu sesji. 

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia i zakończenia 

oraz wskazywać numer uchwały, imię i nazwisko przewodniczącego obrad 

i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności obrad, 

3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych usprawiedliwionych i 

nieusprawiedliwionych, 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5) ustalony porządek obrad, 

6) przebieg obrad, a w szczególności zgłoszone oraz uchwalone wnioski i podjęte 

uchwały, 



 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów ,,za”, ,,przeciw” 

i ,,wstrzymujących” oraz głosów nieważnych 

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.” 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica.  
 

§ 3 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Elwira Hulińska 
 


