
UCHWAŁA NR XLII/381/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Bierutów

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.U. Woj. Dol. z 2003r., nr. 38, 
poz. 939 z późn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję doraźną do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Bierutów 
w następującym składzie:

1) Piotr Sawicki,

2) Irena Wysocka - Przybyłek,

3) Marianna Jarząb,

4) Józef Ławniczak.

2. Wyboru Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Sekretarza dokonują spośród 
siebie członkowie komisji.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z opracowaniem zmian do Statutu Miasta i Gminy 
Bierutów.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.

1875 z późn. zm.), rada gminy może powołać ze swojego grona stałe oraz doraźne komisje do określonych

zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Z uwagi na potrzebę usprawnienia pracy organów gminy oraz zmianę przepisów, w związku z

nowelizacjami ustawy o samorządzie gminnym w szczególności, w oparciu o ustawę z dnia 11 stycznia

2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, zmiana istniejących zapisów w Statucie

Miasta i Gminy Bierutów jest konieczna i uzasadniona.

W celu zapewnienia radnym możliwości aktywnego uczestniczenia w tworzeniu nowych regulacji,

zasadnym jest powołanie doraźnej komisji ds. opracowania zmian Statutu zgodnie z treścią niniejszej

uchwały.
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