
UCHWAŁA NR XXXV/357/13
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 24 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz 
z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie Statutu Gminy 
Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1565, z 2011 r. Nr 94, poz. 1702, z 2012 r. poz. 1505) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 33 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej (poprzednich) sesji;”; 

2) w § 46 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Z przebiegu sesji nagrywa się zapis dźwiękowy, który stanowi załącznik do protokołu.”; 

3) w § 47 w ust. 1: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej (poprzednich) sesji;”; 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak 
również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;”; 

4) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W trakcie obrad lub nie później niż na sesji, na której protokół jest przyjmowany, radni mogą zgłaszać 
poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po 
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu zapisu dźwiękowego z przebiegu sesji.”; 

5) w § 49: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpis protokołu z sesji zwyczajnej wraz z kopiami uchwał przewodniczący Rady doręcza 
Burmistrzowi nie później niż na 7 dni przed terminem najbliższej sesji zwyczajnej.”; 

b) po ust 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a.Odpis protokołu z sesji nadzwyczajnej wraz z kopiami uchwał przewodniczący Rady doręcza 
Burmistrzowi: 

1) nie później niż na 7 dni przed terminem najbliższej sesji zwyczajnej, jeżeli sesja nadzwyczajna został zwołana 
na co najmniej 17 dni przed terminem tej sesji zwyczajnej, 

2) nie później niż na 7 dni przed terminem kolejnej sesji zwyczajnej następującej po najbliższej sesji zwyczajnej, 
jeżeli sesja nadzwyczajna została zwołana w terminie krótszym niż na 17 dni przed terminem najbliższej sesji 
zwyczajnej. 



2b. W terminach wskazanych w ust. 2 i 2a przewodniczący Rady wykłada do wglądu protokół z sesji wraz 
z załącznikami w Biurze Rady, a odpis protokołu z sesji wraz z kopiami uchwał przesyła radnym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 
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