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UCHWAŁA nr XIV/98/2012 

Rady Gminy Czernikowo  

z dnia 24 kwietnia 2012 roku 
 

 

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Czernikowo 
 
 

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

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr  

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz.  

974 Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.  

420,. Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230  

oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217,  

poz. 1281, Nr 149, poz. 887) 
 

Uchwala się, co następuje:  

§1 

W statucie Gminy Czernikowo uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Czernikowie nr  

IX/50/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego z 2000 r. Nr 46 poz. 407 zmienionym uchwałą Rady Gminy w Czernikowie nr 

XXIII/44/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego z 2002 r. Nr 19, poz. 395 ) wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

1. § 24 statutu otrzymuje brzmienie: 

W sesjach Rady i w posiedzeniach komisji uczestniczą: Wójt, Zastępca Wójta,  

Sekretarz i Skarbnik Gminy. 
 
2. § 25 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 

 

Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Gminy powinno zostać 

podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się  

w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
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3. § 32 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 
 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania nad 

poprawkami wniesionymi w czasie dyskusji oraz treścią uchwały. Przed zarządzeniem 

głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego 

dotyczącego sposobu lub porządku głosowania. 
 

4. § 48 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 

Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej corocznie plan pracy oraz sprawozdanie  

z działalności, przynajmniej raz w roku. 

5. § 49 pkt.l statutu otrzymuje brzmienie: 

Rada powołuje następujące Komisje stałe: 

1) Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu 

2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

3) Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

4) Rewizyjną 

6. § 53 pkt.2 statutu otrzymuje brzmienie: 

Sprawozdania, opinie i stanowiska komisji przedstawia na sesji Rady przewodniczący 

komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca. 
 

7. § 58 pkt. 3 statutu otrzymuje brzmienie: 
 

W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej może wyznaczyć za zgodą członków Komisji Rewizyjnej zespół kontrolny 

składający się z członków Komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu 

pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli. 
 
 

8. § 58 pkt. 5 statutu otrzymuje brzmienie: 

Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności 

kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie,  

o którym mowa w ust. 3. 
 

9. § 60 pkt. 1 statutu otrzymuje brzmienie: 

Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia  

warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania potrzebnych  

dokumentów oraz udzielania informacji i wyjaśnień. 
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10. § 61 pkt. 3 statutu otrzymuje brzmienie: 
 

Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie 

pokontrolne, jest zobowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji  

wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4. 
 
 

11. § 62 statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących informacji  

niejawnych i ochrony danych osobowych obowiązujących w kontrolowanej 

jednostce. 

2. Komisja Rewizyjna może występować do Rady Gminy w sprawie wniosku  

o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą  

Izbę Kontroli oraz inne organy kontroli. 
 
 

12. § 63 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 
 

Klub mogą tworzyć radni w liczbie nie mniejszej niż 1/5 składu Rady. 
 
 
 

13. § 67 pkt. 2 statutu otrzymuje brzmienie: 
 

Zawiadomienia o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji Rady Gminy  

zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 
 
 

14. § 74 pkt. 5 statutu otrzymuje brzmienie: 

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do  

31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu 

przedłożony Radzie Gminy. 
 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 
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§3 

 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 

Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 


