UCHWAŁA NR XXXV/329/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875
z poźn.zm.), w związku z § 58 ust.1, 5 i 6 Statutu Gminy Pszczółki (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 19 października
2015 r. poz. 3182) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Gminy Pszczółki w składzie:
1) Anna Niedźwiecka-Hirsz - Przewodnicząca,
2) Lucyna Juchniewicz - członek,
3) Paweł Cichocki - członek,
4) Adrian Krzewiński - członek.
§ 2. Komisja przygotuje projekt nowego Statutu Gminy Pszczółki, który przedłoży Radzie Gminy do dnia
30 września 2018 r.
§ 3. Obsługę administracyjno-biurową i prawną Komisji zapewnia Wójt.
§ 4. Komisja ulegnie rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia Statutu Gminy Pszczółki w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE

Dnia 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.130), która reguluje m.in.
obszar zmian dotyczących ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.1875 z poźn.zm.), które w większości stosowane będą od rozpoczęcia kadencji organów jednostek
samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której ustawa o zmianie niektórych ustaw
weszła w życie. Wspomniane zmiany w ustawie o samorządzie gminnym skutkują m.in. koniecznością
dostosowania statutów gmin do nowej sytuacji prawnej, stąd podjęcie uchwały w sprawie powołania
Komisji Statutowej do przygotowania nowego Statutu Gminy Pszczółki jest zasadne.

Id: A0F5865E-A039-41CA-B22F-A774E8912A4C. Podpisany

Strona 1

