
 
UCHWAŁA Nr XXVIII/158/2009 

Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
z dnia 6 marca 2009 r. 

 
w sprawie zmiany statutu Gminy Dębnica Kaszubska 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.22 oraz art.40 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  
z późn. zmianami1) 
 

uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
W statucie Gminy Dębnica Kaszubska stanowiącym załącznik do uchwały  
nr XIII/64/2003 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2003 r.  
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dębnica Kaszubska (opubl. w Dz. U. W. P.  
z 2004 r., Nr 26, poz. 551), wprowadza się następujące zmiany:  
1) § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

 „1.Rada powołuje następujące stałe Komisje: 
1) Rewizyjną, 
2) Kultury i Oświaty, 
3) Infrastruktury i Budżetu.”   

2) w § 25 skreśla się ust. 5, 8 i 9 
3) § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
        „3. W sesjach rady powinni brać udział kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych, zwłaszcza gdy ich obecność jest konieczna ze względu na 
zaproponowany porządek obrad.” 
4) w § 36 skreśla się pkt. 2. 
5) w § 36 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: „6) wolne wnioski i informacje – w tym 
informację Przewodniczącego Rady o działaniach miedzy sesjami”. 
6) w § 69 po  ust.1 dodaje się ustępy 1a – 1d w brzmieniu:  

„1a. Wspólne posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady. On też  
        proponuje porządek obrad. 
1b. Obradom komisji wspólnych przewodniczy Zastępca Przewodniczącego  
       Rady lub przewodniczący poszczególnych komisji w kolejności  
       alfabetycznej. 
1c.  Komisje obradujące wspólnie odrębnie opiniują projekty uchwał zwykłą  
       większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków  
       każdej z uczestniczących w posiedzeniu komisji. 
1d. Ze wspólnego posiedzenia komisji tworzony jest jeden wspólny protokoł,  
      gdzie oddzielnie odnotowuje się wyniki głosowania i wnioski    
      poszczególnych komisji”. 

                                                        
1  Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 
2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z  2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218, 
Dz. U. z  2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458.    

 



7) § 70 otrzymuje brzmienie: 
„Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji lub zastępca przewodniczącego 
Komisji, wybrany przez członków danej Komisji, a w razie ich planowanej 
nieobecności, osoba wskazana przez przewodniczącego komisji.” 
8) § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
        „3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna  
              spośród swoich członków”.  
9) w § 95 ust. 1  zwrot „3 dni” zastępuje się zwrotem: „7 dni”.  
10) § 120 otrzymuje brzmienie:        
„Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy 
podlegają udostępnianiu w ciągu 7 dni po ich formalnym przyjęciu”. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
                                                                                             Przewodniczący 
                                                                                                                  Rady Gminy  
                                                                                                             /-/Marian Adamowicz 
                                                                                         

 


