RADA MIEJSKA
W ŁABISZYN1E

UCHWAŁA NR XXXIV/299/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej
Na podstawie art. 21 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
póz. 994 i póz. 1000) uchwala się, co następuje:

gminnym (Dz. U. z2018r.

§ 1. Powołać Komisję Statutową, jako doraźną Komisję Rady Miejskiej w Łabiszynie do opracowania
zmian w Statucie Gminy Łabiszyn w następującym składzie:
1. Radna Ewa Milczek
2. Radny Zenon Mikuła
3. Radny Bogusław Senska
§ 2. Na Przewodniczącego Komisji spośród jej członków wybrać Radną Ewę Milczek.
§3. 1. Przedmiot działania Komisji Statutowej stanowi opracowanie projektu zmian w statucie Gminy
Łabiszyn.
2. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem uchwalenia nowego Statutu Gminy Łabiszyn.
§ 4. Ustalić wysokość
dodatkowej miesięcznej
diety dla członków Komisji
Statutowej,
z uwzględnieniem pełnionych przez nich funkcji, w wysokości: Przewodniczący Komisji - 150 zł, Członkowie
-l 20 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łabiszynie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
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.
póz. 130) w art. l wprowadziła szereg zmian przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym. Zmieniły się m.in. przepisy dotyczące długości kadencji Rady Gminy, sposobu głosowania,
sposobu zgłaszania interpelacji i zapytań. Wprowadzone zostały nowe rozwiązania np. raport o stanie
gminy oraz wotum zaufania z tego tytułu, obowiązek powołania komisji skarg i wniosków, obywatelska
inicjatywa uchwałodawcza, obowiązek transmisji i utrwalania obrad.
Zmiany ustawy o samorządzie gminnym zgodnie żart. 15 cytowanej na wstępie ustawy nowelizującej
stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie
której niniejsza ustawa weszła w życie, czyli do organów gminy wybranych
w wyborach,
które odbędą się w 2018 r. Powoduje to konieczność przeanalizowania i dostosowania Statutu Gminy
Łabiszyn do obowiązujących w nowej kadencji przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Uzasadnione
jest powołanie doraźnej Komisji Statutowej, której zadaniem będzie opracowanie i przedłożenie Radzie
Miejskiej w Łabiszynie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Łabiszyn.
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