
   

Uchwała Nr XXXVI/266/09 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 18 czerwca 2009 roku 

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Drezdenko 

 

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 późn. zm.), Rada Miejska w Drezdenku uchwala, 

co następuje: 

 

§ l 

W Statucie Gminy Drezdenko określonym uchwałą Nr X/81/03 z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. 

Woj. Lub. z 2003r. Nr 40) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 pkt 4 słowa „Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko” zastępuje się słowami „Burmistrza 

Drezdenka”, 

 

2) w § 3 pkt 5 słowa „Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko” zastępuje się słowami „Burmistrza 

Drezdenka”, 

 

3) w § 3 pkt 8 słowa „Urząd Miasta i Gminy Drezdenko” zastępuje się słowami „Urząd Miejski w 

Drezdenku”, 

 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 

1. Gmina posiada herb. Herbem gminy jest wizerunek: czerwony orzeł brandenburski z 

żółtymi szponami z sercem i gwiazdą żółtą na białym tle. Wzór herbu stanowi Załącznik 

Nr 2 do Statutu. 

2. Gmina posiada flagę. Flagą gminy jest flaga czerwono-biała z umieszczonym herbem 

gminy na czerwonym tle. Wzór flagi stanowi Załącznik Nr 3 do Statutu. 

3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz flagi określa Rada w odrębnej uchwale. 

4. Gmina posiada sztandar. Wzór sztandaru stanowi Załącznik Nr 4 do Statutu”, 

 

5) w § 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4.  Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej 

kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 

wyborów do rad na obszarze całego kraju. 

5.  Po upływie terminu określonego w ust. 4 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień 

przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego 

kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni 

po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.”, 

 

 

6) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 

1. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności upoważniony Wiceprzewodniczący, 

w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady, 

2) ustala porządek obrad, 

3) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem 

materiałów na obrady, zaprasza gości do udziału w sesji, 

4) przewodniczy obradom i nadzoruje ich przebieg, w tym: 

a) otwiera i zamyka sesję, 

b) sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w 

przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych, 

c) udziela i odbiera głos, 



d) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 

5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady, 

6) koordynuje prace komisji Rady, 

7) opracowuje projekt planu pracy Rady, 

8) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady, 

9) reprezentuje Radę na zewnątrz, 

10) przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg zgodnie z § 67 ust.3. 

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku posiada łańcuch okolicznościowy. 

Łańcuch jest wykonany z metalu w kolorze srebrnym i składa się z 24 ogniw.  Do 

dolnego ogniwa umocowany jest - na dwóch łańcuszkach - orzeł wykonany z metalu w 

kolorze srebrnym, o wysokości 12,5 cm i szerokości 11,3 cm. 

3. Przewodniczący używa łańcucha okolicznościowego: 

a) podczas sesji Rady, 

b) uroczystości podczas, których przewodniczący reprezentuje Radę. 

4.  Łańcuch przekazywany jest nowo wybranemu Przewodniczącemu w formie uroczystej 

przez ustępującego przewodniczącego Rady.”, 

 

7) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku elektronicznym, który przechowuje się przez 

okres 6 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu z sesji.”, 

 

8) w § 50 w ust. 1 słowa „taśmy magnetofonowej” zastępuje się słowami „nośnika 

elektronicznego”, 

 

9) w § 67: 

       a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Skargi i wnioski kierowane są przez Przewodniczącego do odpowiedniej – zgodnie z 

treścią skargi lub wniosku – komisji lub do Burmistrza.”, 

       b) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako „ust. 4”, 

  

10) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. Wspólne posiedzenie zwołuje i mu 

przewodniczy przewodniczący tej komisji, która była inicjatorem wspólnego 

posiedzenia.”, 

 

 

11) § 71 otrzymuje brzmienie: 

„§ 71. 

Na pierwszej w roku kalendarzowym sesji Rady przewodniczący komisji stałych (z 

wyjątkiem Komisji Rewizyjnej) przedstawiają sprawozdania z działalności komisji w roku 

poprzednim.”, 

 

12) § 113 otrzymuje brzmienie: 

„§ 113. 

Pracownikami  samorządowymi  zatrudnionymi  w  Urzędzie  są  osoby  zatrudnione w 

ramach stosunku pracy na podstawie: 

        1) wyboru – Burmistrz,  

        2) powołania - Zastępca Burmistrza i Skarbnik, 

        3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.”, 

 

13) § 115 otrzymuje brzmienie: 

„§ 115 

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym 

kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie nie rzadziej niż raz na 2 

lata. 

2. Zasady dokonywania oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie 

określa Burmistrz w drodze zarządzenia.”, 



 

14) skreśla się § 117, dotychczasowy § 118 oznacza się jako „§ 117”, 

 

15) rozdział XI Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział XI. Postanowienia końcowe 

§ 118. 

Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia. 

§ 119. 

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

Województwa Lubuskiego.”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego, z tym, że § l pkt 2 i 3 wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2010 r. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy  Skrzypczyński 


