
UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza 

Na podstawie art. 3 ust.1, art.11b, ust. 3  art. 18 ust.2 pkt.1, art. 18a ust. 5, art. 18 b ust. 3, art. 22 ust.1, 
art. 23 ust.2, oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) Rada Gminy Lubrza uchwala: 

§ 1. W Uchwale nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 3041,3611), 
wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 31 ust. 4 -6  otrzymują brzmienie : 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych drogą elektroniczną najpóźniej 
na 7 dni przed terminem obrad; 

5. Do powiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane 
z przedmiotem obrad w trybie określonym w ust. 4. W uzasadnionych sytuacjach materiały na sesję mogą być 
dostarczone w terminie późniejszym. Przygotowanie materiałów na sesję obejmuje: 

1) udostępnienie materiałów za pośrednictwem platformy internetowej obsługującej elektroniczny obieg 
dokumentów Rady. Logowanie do platformy odbywa się poprzez wprowadzenie przydzielonego radnemu 
indywidualnego identyfikatora i hasła; 

2) przesłanie smsem oraz przesłanie na indywidualne konta poczty elektronicznej  informacji o umieszczeniu 
materiałów i ich dostępie na platformie, o której mowa w pkt.1; 

3) udostępnienie radnym tekstu zawiadomienia, projektów uchwał oraz innych niezbędnych materiałów 
w sposób określony w pkt. 1 i 2 w terminach określonych w ust. 4 i 6 jest równoznaczne ze skutecznym 
doręczeniem; 

4) dostarczenie w wyjątkowych przypadkach zawiadomienia i materiałów, o których mowa 
w ust. 4 oraz ust. 5 pkt. 1 może nastąpić w wersji papierowej za pomocą listów poleconych, lub w inny 
skuteczny sposób; 

5) dostarczenie zawiadomienia radnym w przypadku pierwszej sesji w nowej kadencji następuje w wersji 
papierowej za pomocą listów poleconych. 

6. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej rozpatrzeniu raportu o stanie gminy, 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz uchwaleniu budżetu, przesyła się radnym najpóźniej 14 dni przed 
sesją". 

2) § 69 ust. 1-2 otrzymują brzmienie :  "1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu 
głosowania, umożliwiającego utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

2. W przypadku głosowania imiennego, o którym mowa w art. 14 ust. 3 oraz art. 28a ust. 5 ustawy 
o samorządzie gminnym, przewodniczący Rady wyczytuje Radnych kolejno w porządku alfabetycznym 
i dokonuje na liście imiennego głosowania adnotacji „za”, „przeciw”, i „wstrzymał się od głosu” przy nazwisku 
Radnego oraz ustala na podstawie tej listy wynik głosowania". 

3) § 69 ust. 4  (skreślony). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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