
 

 

UCHWAŁA NR I/10/2018 

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

z dnia 21 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów w sprawie uchwalenia  

Statutu Gminy Krzyżanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/249/2018 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwa-

lenia Statutu Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5013) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się § 12; 

2) uchyla się § 17; 

3) w § 23 uchyla się ust. 1 i ust. 2; 

4) uchyla się § 25; 

5) w § 29 uchyla się ust. 2; 

6) w § 32 uchyla się pkt 5; 

7) w § 34 uchyla się ust. 2, ust. 3 i ust. 4; 

8) w § 46 wyrazy „5 radnych” zastępuje się wyrazem „radny”; 

9) w § 46 uchyla się ust. 4; 

10) w § 47 uchyla się wyrazy „ , o ile ustawy nie stanowią inaczej”; 

11) w § 47 uchyla się ust. 2; 

12) uchyla się § 49; 

13) w § 64 uchyla się ust. 2; 

14) w § 70 uchyla się pkt 3; 

15) w § 78 ust. 2 uchyla się wyrazy: „wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec odpowiedzialnych za 

ich powstanie”; 

16) w § 95 uchyla się ust. 3; 

17) uchyla się § 99; 

18) uchyla się § 100; 

19) § 101 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 101. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpi-

sów i notatek z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy; 

2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady; 

3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy; 

4) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami; 

5) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy. 

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy. 

4. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracow-

nika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy. 

5. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii.”; 

20) uchyla się § 102. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa  Łódzkiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Wiesław Czekaj 
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