
Uchwała Nr XVIII/129/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 grudnia 2011 roku 
 

 
w sprawie: zmian w Statucie Gminy 
 
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t .j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Gminy, stanowiącym załącznik do uchwały    
Nr XVII/100/2011Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Kosakowo: 
 
1/  § 12 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz 
wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów 
do rad na obszarze kraju.” 
 
2/ § 30 ust. 1  otrzymuje brzmienie: „Rada Gminy może odbywać sesje nadzwyczajne zwołane 
bez względu na plan pracy Rady. Na wniosek Wójta lub co najmniej  ¼  ustawowego składu 
Rady przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 
dni od dnia złożenia wniosku.”  
 
3/ § 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przekazanie sołectwom składników mienia 
komunalnego gminy następuje zgodnie z określonymi przez Radę zasadami przekazywania 
składników mienia gminnego oraz kompetencjami ustawowymi Wójta w zakresie 
gospodarowania mieniem komunalnym.” 
 
4/ § 118 ust. 1 i 2. otrzymuje nr 1 i brzmienie: „Dokumenty urzędowe wynikające z 
wykonywania zadań publicznych są udostępniane według zasad określonych w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu Gminy Kosakowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”, a 
następne ustępy tego paragrafu otrzymują kolejno numery od 2 do 6. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
Na konieczność zmian w/w zapisów w przyjętym Uchwałą Nr XVII/100/2011 Rady Gminy 
Kosakowo z dnia 24 listopada 2011 roku Statucie Gminy Kosakowo wskazał Wojewoda 
Pomorski, wszczynając postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności 
przedmiotowej uchwały w zakwestionowanych częściach.   


