
UCHWAŁA Nr  XXXV/166/ 09

Rady Gminy Somianka
z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka 
z  dnia  25  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  przyjęcia  jednolitego  tekstu  Statutu 
Gminy

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późniejszymi 
zmianami) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1
1. W  załączniku  do  Uchwały  Nr  VI/39/2003 Rady  Gminy  Somianka  z  dnia

25  kwietnia  2003  r.  w  sprawie  przyjęcia  jednolitego  tekstu  Statutu  Gminy – 
wprowadza się następujące zmiany:

1) §  1  ust.  3  otrzymuje  nowe  następujące  brzmienie:  „3.  Terytorium  Gminy 
obejmuje  obszar  o  powierzchni  116,52  km2,  a  jej  granice  określone  
są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy.”

2) w § 7 skreśla się ust. 1, w związku z powyższym usuwa się numerację ust. 2.

3) w § 26 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Wspólne posiedzenia komisji:
1) decyzję w sprawie zwołania wspólnego posiedzenia komisji podejmuje 

Przewodniczący Rady Gminy, 
2) przewodniczący  komisji  wyłaniają  spośród  siebie  przewodniczącego 

wspólnego posiedzenia, 
3) posiedzenie  komisji  jest  prawomocne,  gdy  wzięła  w  nim  udział,

co najmniej połowa ustalonego przez Radę składów komisji,
4) na  wspólnym  posiedzeniu  może  być  przeprowadzone  wspólne 

głosowanie, gdy sprawa nie wymaga zajęcia oddzielnego stanowiska.” 

4) § 38 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Pracownikami samorządowymi 
zatrudnionymi  w  Urzędzie  oraz  w  jednostkach  organizacyjnych  Gminy  są 
osoby zatrudnione na podstawie:

1) wyboru – Wójt,
2) powołania – Zastępca Wójta, Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu),
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.” 

5) w § 40 ust.  1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  „1.  Zastępca Wójta 
prowadzi  sprawy  Gminy  powierzone  przez  Wójta  oraz  przejmuje  prawa  i 
obowiązki Wójta w razie jego nieobecności.”

6) dotychczasowe  oznaczenie  §  40  ust.  1  i  2  otrzymuje  odpowiednio 
oznaczenie ust. 2 i 3.



2. W  prowadza  się  nową  treść  załącznika  nr  1,  stanowiącego  załącznik  
do niniejszej uchwały.

3. W  załączniku  nr  3  do  Uchwały  Statutu  Gminy  Somianka  –  wprowadza  
się następujące zmiany:

1) §  3  ust.  4  otrzymuje  nowe  następujące  brzmienie:  „4.  Plan  pracy 
przygotowują przewodniczący stałych komisji i przedstawiają go Radzie do 
akceptacji na pierwszej sesji w roku.”

2) §  22  ust.  1  otrzymuje  nowe  następujące  brzmienie:  „1.  Po  wyczerpaniu 
porządku  obrad  Przewodniczący  kończy  sesję  słowami:  „Zamykam  sesję 
Rady Gminy Somianka”.” 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący 
  Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak


