UCHWAŁA NR XIII/119/12
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VIII/62/11 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za
najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach, dzierżawę gruntu w obiektach sportoworekreacyjnych oraz najem lokali komunalnych na terenie gminy Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póżn.zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138,
poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157,
poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117,
poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 7 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Biutetynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biutetynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.
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Uzasadnienie
W § 7 uchwały w sprawie opłat za najem zaplecza i stadionu sportowego w Pszczółkach... postanowiono, że
wchodzi ona w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Zapis
ten zakwestionował Wydział Nadzoru i Kontroli PUW stwierdzając, że przedmiotowa uchwała nie posiada
charakteru prawa miejscowego, a tym samym nie podlega publikacji w Dzienniku. W związku z powyższym jej
treść została zmieniona w tym zakresie.
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