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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, 1834) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Namysłów stanowiącym załącznik do Uchwały nr 339/VIII/20 Rady Miejskiej 
w Namysłowie  z dnia  28 grudnia  2020 r.  w sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Namysłów  wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 38 dodaje się po ust 5, ust 5a w brzmieniu: 

„5a. Poprawki i uzupełnienia do protokołu mogą być wnoszone przez Radnych ustnie na sesji lub na 
piśmie, nie później niż na 3 dni przed sesją, na której następuje przyjęcie protokołu. Protokół przyjmuje się na 
następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia stanowią załącznik do protokołu z sesji. O uwzględnieniu poprawek 
lub uzupełnień do protokołu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta.”.; 

2) § 39 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Projekt uchwały powinien posiadać opinię prawną;”;; 

3) w § 39 dodaje się po ust 3, ust 3a w brzmieniu: 

„3a) Projekt uchwały złożony przez podmioty wskazane w § 39 ust 1 pkt 1-3 powinien wpłynąć na 10 dni 
przed sesją.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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Uzasadnienie 

Ze względu na potrzebę dostosowania zapisów statutu w zakresie protokołu Komisja Statutowa proponuje 
uzupełnienie brakujących zapisów w § 38. Ponadto komisja proponuje w § 39 dodanie nowego punktu 3a, 
w zakresie określenie terminu na złożenie projektu uchwały przez podmioty wskazane w §39 ust 1 pkt 1-3. 

Ponadto komisja proponuje zmianę treści § 39 ust 5, dotyczącego opinii prawnej do projektu uchwały. 

W związku z powyższym, proponowana zmiana jest w pełni zasadna. 

Projektodawca: Przewodniczący Komisji Statutowej za zgodą członków Komisji Statutowej 
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