
Załącznik Nr 6 do Protokołu Nr XXXIII/2013

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 31.01.2013r.

Uchwała Nr XXXIII/246/2013 

Rady Gm iny Lichnowy 

Z dnia 31 stycznia 2013r.

w  spraw ie zm iany Statutu Gm iny Lichnowy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy 
Lichnowy uchwala, co następuje:

§1 .

W uchwale Nr XXVI/268/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Lichnowy ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2009r. Nr 
103, poz.2029 i z 2011r. Nr 172, poz.3990) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 54 ust.5 otrzymuje brzmienie :

„5. Głosowanie imienne odbywa się poprzez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i 
odnotowanie w protokole posiedzenia , czy radny głosował „za", „przeciw", czy 
„wstrzymał się „ od głosu. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący lub 
Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady.";

2) § 55 otrzymuje brzmienie:

,§ 5 5
1. Głosowanie jawne i głosowanie jawne imienne przeprowadza Przewodniczący 

przy pomocy Wiceprzewodniczącego.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, powołana na sesji spośród 

radnych. Komisja skrutacyjna składa się z Przewodniczącego i co najmniej 2 
członków. „

3) zmienia się treść załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Lichnowy Wykaz jednostek 
organizacyjnych gminy, który otrzymuje brzmienie:



-2-

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach.
2. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie.
3. Zespół Szkół w Lichnowach.
4. Zespół Szkół w Lisewie Malborskim.
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach.
6. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach. „

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

§2.



Uz a s a dn i e n i e

do uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lichnowy

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy uchwalanie statutu gminy.

Z uwagi na potrzebę skorygowania zapisów obowiązującego Statutu Gminy Lichnowy 
w zakresie zasad przeprowadzania glosowania jawnego imiennego oraz uaktualnienia 
wykazu jednostek organizacyjnych gminy ( stanowiącego załącznik do Statutu) wnosi się o 
podjęcie niniejszej uchwały.


