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UchwalA Nr 1.2.2018 

Rady G~iny Słubice 


z dnia 20 Ii~topada 2018 r. 


I 
w sprawie: wyboru Przewodnicząceg/> Rady Gminy Słubice 

I 
, 

Na podstawie art. 19 ust. t ustJwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 9~4 ze zm.') oraz § 20 ust. 2 Statutu Gminy 
Słubice z dnia 26 lutego 2003 rok (Dz. lirz. Woj. Maz. z 2003 L, Nr 73, 
poz. 1939 ze zm2), Rada Gminy Siu iee uchwala, co następuje: 

,• 
i 

§1 
I 

Stwierdza się, że w wyniku tajnego ~losowania Przewodniczącym Rady 
Gminy Słubice zostalPan Sławomir 7fuon Januszewski. 

'§2
I 

Uchwala wchodzi w życie z dniel11 podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy. 

Przewodniczący obrad 
Radny Senior 

S+artl?'k", S'<j'"vuM./ 
Stanisław Szymański 

lZmiany ustav.)' opublikowano w Oz. u, <:.2018 t'T poz. 1000, poz. IJ49 i poz. 1432, 

2Zmiany Sta;:utu opublikowano w Dz. U, Woj, Mazowiec)(iego z 2Q04 r" Nr 194, poz. 5157; z2006 L, Nr 136, 

pUL 4487; z 2009 r., Nr U3, poz. 3627; z 20 II r., Nr 109, poz, 3'::'78 oraz Z 2015 c., poz. 539 




Uzaf.dnienie 

do UchwałyNrI.2.2,~8 Rady Gminy SllIbice 


z dnia 20 listopada 2018 r. 

, 
, 

! 
W związku z upływem k~dencji Rady Gminy Słubice 2014· 

20 18i dokonanym w dniu 21 pażdzibmika 2018 r. wyborem radnych do Rady 
Gminy Słubice na kadencje 2018f2023 istnieje potrzeba przeprowadzenia 
wyboru Przewodniczącego tej Radt, którego zadaniem "jest organizowanie 
pracy rady oraz prowadzenie obrad rady" (art. 19 ust. 2 usta,,'Y o samorządzie 
gminnym) , 

• 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w uSfawy Rada Gminy v.ybiera ze swego grona 

przewodniczącego bezwzględna WilSZO§Cią głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W myśl art. 20 ust.2c 
ustawy pov,yższego wyboru nowo, brana Rada Gminy dokonuje na pierwszej 
sesji tej rady, którą do czasu wy:boru przewodniczącego rady, prowadzi 
nąjstarszy wiekiem radny obecny na tesji. 

I 
,i 

Przewodniczący obrad 
Radny Senior 
- (' (

9:.t,\i~ia.w ?,t.1M""'91« 
Stanisław Szymański 



Uchwala Nr 1.3.2018 

Rady Gn/ioy Słubice , 

z doia 20 li~opada 2018 r. 
i 

W sprawie: ustalenia liczby wiceprJwodniCZąCYCh Rady Gminy Slubice. 

, 

Na podstawie art. 19 ust i usta~'Y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj, Dz. U z 2018 r. poz, 994[ze zm, l), Rada gminy Słubice uchwala, co 

• 
, i 

następUje: ' 

:§1I • 

Ustala się liczbę Wiceprzewodnicz~cych Rady Gminy Słubice w ilości 2 
osób. 

§2 

I 
Uchwała wchodzi w i.ycie z dniem: pOdjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez 

_.,.me M "'";" og'~u' W U"","e _, ,'; 

drli cy Rady 

IZmiany ustawy opublikowano w D7~ U, z 2018 r., ~z. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 


