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UCHWAŁA NR VI/53/19
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Babimost
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zmianami) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/4/02 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu
Gminy Babimost (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 119/2002 poz. 1767), zmienionej uchwałą Nr XXXVI/286/18
Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 16 października 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy
Babimost (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2489) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 uchyla się ust. 3 i 4;
2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.”;
3) w § 16 uchyla się ust. 3 i 4;
4) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O przerwaniu sesji Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania
porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne
nieprzewidziane przeszkody, w tym awaria sprzętu do głosowania lub do transmisji sesji uniemożliwiające
Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.”;
5) w § 37 uchyla się ust. 2;
6) w § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym poddaje sprawę pod
głosowanie. Wniosek formalny przechodzi zwykłą większością głosów.”;
7) w § 48 uchyla się ust. 3;
8) w § 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu z poprzedniej sesji,
przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady.”;
9) w § 53 uchyla się ust. 2;
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10) w § 58 uchyla się ust. 2;
11) w § 62 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad, z wyszczególnieniem sumy liczby głosów
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących”.”;
12) § 71 otrzymuje brzmienie:
„§ 71. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji,
wybrany przez członków danej komisji.
2. O terminie i miejscu posiedzeń komisji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem
obrad w formie pisemnej i elektronicznej.”;
13) w § 89:
a) ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poinformować kierownika
kontrolowanego podmiotu o miejscu i terminie przeprowadzanej kontroli.”,
b) ust. 2 uchyla się;
c) ust. 3 uchyla się;
d) ust. 4 uchyla się;
14) § 96 otrzymuje brzmienie:
„§ 96. Protokół pokontrolny sporządza się w dwóch egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego
podmiotu.”;
15) w § 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, w formie pisemnej i elektronicznej.”;
16) w § 118 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz Komisji podaje się do wiadomości
mieszkańców najpóźniej na 5 dni przed sesją lub posiedzeniem Komisji w sposób zwyczajowo przyjęty,
w tym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
W przypadku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji doraźnych zawiadomienie nie zawiera
porządku obrad.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski

