
 

 

UCHWAŁA NR VI/14/19 

RADY  GMINY JODŁOWA 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) R a d a  Gminy  Jodłowa  u c h w a l a ,  co następuje: 

§ 1. W statucie gminy Jodłowa, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy 

w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa (Dz.Urz.Woj. 

Podkarpackiego  z 2017 r.  poz. 836 i 3059 oraz z 2018 r. poz. 2909, 4228  i 4924) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad sesji Rady podaje się do publicznej 

wiadomości przez wywieszenie obwieszczeń  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy najpóźniej na trzy dni przed 

terminem posiedzenia.”; 

2) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia komisji Rady podaje się do 

publicznej wiadomości przez wywieszenie obwieszczeń  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy najpóźniej na dwa dni 

przed terminem posiedzenia.”; 

3) w załączniku nr 4 do statutu gminy § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. 1. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radni wyczytywani kolejno według listy 

obecności przez Przewodniczącego obrad, wypowiadają się czy są „za”, „przeciw” czy wstrzymują się 

od głosu. 

2. Wyniki głosowania imiennego, niezwłocznie po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący obrad.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 1756



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

inż. Roman Warzecha 
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