UCHWAŁA NR II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Statutu Gminy Drezdenko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LVIII/445/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie
Statutu Gminy Drezdenko.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
W myśl art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy, w tym do
dokonywania zmian w tym statucie. Obowiązujący Statut Gminy Drezdenko został przyjęty Uchwałą Nr
X/81/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Drezdenko (Dz.
Urz. Woj. Lub. z 2003r. Nr 40). Podjęcie działań w celu jego nowelizacji wynikało w szczególności z
potrzeby zmian i dostosowania Statutu do obowiązującego prawa i aktualnych potrzeb Gminy. W związku z
tym została powołana Komisja Statutowa, która uznała, iż nowelizacja winna dotyczyć w szczególności:
określenia na jakich zasadach Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może
uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej, określenia czynności związanych ze zwołaniem pierwszej sesji Rady
Miejskiej, formy zawiadomień o zwołaniu sesji rady miejskiej, porządku obrad na sesjach rady miejskiej oraz
kwestii interpelacji. Zaproponowane przez Komisję Statutową i przyjęte przez Radę Miejską w poprzedniej
kadencji rozwiązania nie wyczerpują wszystkich potrzeb w zakresie dostosowania Statutu do obowiązującego
prawa (m.in. kwestia dostępu do informacji publicznej, problem zwołania pierwszej sesji rady) i istnieje
potrzeba kontynuowania prac nad zmianami w Statucie. W świetle powyższego uzasadnienia podjęcie
uchwały o wskazanej treści jest zasadne.

Id: A6AA2AB8-EF94-4EE6-B8F7-0ECA4FC7D3B7. Podpisany

Strona 1

