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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje: 

§ 1.  W Uchwale Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie statutu 
Gminy Hyżne wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „O terminie i miejscu zwołania sesji Rady zawiadamia się radnych 
w formie elektronicznej, najpóźniej na 4 dni przed terminem obrad, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1, 
przekazując zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał oraz innymi niezbędnymi 
materiałami związanymi z porządkiem obrad w formie elektronicznej. Przyjmuje się, że zawiadomienie, 
porządek obrad i projekty uchwał przesłane drogą elektroniczną są doręczone z dniem ich wprowadzenia 
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią. 

2) w § 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Czynności, o których mowa w ust. 2 mogą być również 
dokonane listownie za pomocą pocztowego operatora publicznego, listem poleconym ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru lub w inny skuteczny sposób, jeżeli z powodu awarii systemu komunikacji 
elektronicznej lub innych nieprzewidzianych okoliczności nie można ich wykonać w sposób wskazany 
w ust. 2.” 

3) w § 23 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „Na wniosek radnego materiały, o których mowa 
w ust. 2 mogą zostać przesłane dodatkowo w formie pisemnej za pomocą pocztowego operatora 
publicznego, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w inny skuteczny sposób za 
wyjątkiem materiałów o dużej objętości i formacie, których druk, kopiowanie i dostarczanie wiązałby się 
z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów, nakładów pracy lub trudnościami technicznymi (za 
wyjątkiem budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania budżetu i raportu o stanie Gminy), które to materiały 
uznaje się za dostarczone o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej oraz do wglądu 
w Urzędzie Gminy, a informacja o tym fakcie znajduje się w zawiadomieniu o sesji.” 

4) skreśla się § 23 ust. 4. 

3) skreśla się § 23 ust. 6. 

4) §28 otrzymuje brzmienie: „Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku 
z udziałem w pracach organów Gminy, otrzymuje zawiadomienie zawierające określenie terminu 
przeprowadzenia sesji Rady Gminy lub posiedzenia komisji rady, z podpisem elektronicznym lub 
podpisem, Przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji rady.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Hyżne
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Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany do Statutu Gminy Hyżne przyjętego Uchwałą Nr XLVI/319/18 w dniu
18 października 2018 r. pozwolą na zawiadamianie i przesyłanie materiałów na sesję rady gminy drogą
elektroniczną, za pośrednictwem internetu. Umożliwienie zawiadamiania o zwołaniu sesji drogą
elektroniczną pozwoli na szybszy przepływ informacji, usprawni pracę biura rady oraz obniży koszty
administracyjne.
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