
 

 

UCHWAŁA NR XX/121/20 

RADY GMINY STRZELCE 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzelce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr II/17/18 Rady Gminy Strzelce z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Strzelce (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 6628 z dnia 12.12.2018 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 23 dodaje się ust. 6 o treści:  

„W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii dopuszcza się możliwość zwołania sesji w formie wideokonferencji.”; 

2) § 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Przed głosowaniem, przewodniczący obrad każdorazowo sprawdza czy liczba radnych biorących udział 

w sesji spełnia wymagane kworum i stwierdza ten fakt wypowiadając formułę: „stwierdzam kworum, przy-

stępujemy do głosowania, proszę komisję uchwał o przedstawienie wniosku (lub uchwały)”; 

3) w § 38 ust. 1 dodaje się pkt 3a) o treści:  

„Przygotowaniu obrad Rady Gminy w formie wideokonferencji oraz umożliwienia głosowania radnych 

w formie zdalnej z wykorzystaniem środków elektronicznych”; 

4) § 45 otrzymuje brzmienie: 

„Przewodniczący obrad, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza, czy jest spełniony wymóg 

kworum tj. czy w obradach bierze udział co najmniej 8 radnych.”; 

5) w § 46 dodaje się ust. 3a o treści: 

„W przypadku, o którym mowa w § 23 ust. 6 dopuszcza się możliwość głosowania radnych w formie 

zdalnej z wykorzystaniem środków elektronicznych.”. 

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

Łódzkiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce 

 

 

Teresa Sobczyk 
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