
 

 

UCHWAŁA NR LXIII/388/18 

RADY GMINY REWAL 

z dnia 28 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 i poz. 1000) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIII/70/07 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Rewal (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 95, poz. 1673, z 2009 r. Nr 10, poz. 388 

i Nr 87, poz. 2345, z 2010 r. Nr 21, poz. 433 oraz z 2015 r. poz. 3169 i poz. 4014) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. 1. W porządku obrad, na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji, zapytań 

i wniosków. 

2. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do 

porządku obrad.”; 

2) w § 25 skreśla się ust. 2; 

3) w § 27 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu: 

„5) grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady na zasadach określonych 

w art. 41a ustawy o samorządzie gminny.”; 

4) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32. Do utrwalonych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady sporządza się 

czasowy spis zdarzeń, zgodnie z porządkiem obrad.”; 

5) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. Ustala się maksymalną ilość Komisji Stałych 5 – łącznie z Komisją Rewizyjną i Komisją Skarg, 

Wniosków i Petycji.”; 

6) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Klub radnych może być utworzony, przez co najmniej 3 radnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem określonym w art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych, tj. z dniem rozpoczęcia kadencji organów Gminy Rewal następującej po kadencji, 

w czasie której niniejsza uchwała została podjęta. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Bogusław Woźniak 
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