Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594) oraz § 15 pkt 4 Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2004 r., Nr 2, poz. 29,
z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Statutową w następującym składzie:
1) …………………………… - Przewodniczący;
2) …………………………… - członek;
3) …………………………… - członek;
4) …………………………… - członek;
5) ………………………….... - członek;
6) …………………………… - członek.
§ 2. Przedmiotem działania komisji będzie analiza obowiązującego Statutu, zaproponowanie zmian
bądź przygotowanie projektu nowego Statutu Gminy Namysłów.
§ 3. Działalność komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia zmian lub nowego Statutu Gminy
Namysłów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Uzasadnienie
Statut jest podstawowym aktem ustrojowym gminy, zwierającym normy prawa ustrojowego,
stanowiące wraz z Konstytucją i ustawami, system ustrojowy prawa samorządu. Uchwalenie oraz zmiana
statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie
gminnym).
Zgodnie z § 15 pkt 4 Statutu Gminy Namysłów w czasie trwania kadencji Rada może powoływać
doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Ze względu na potrzebę dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz uwag
zgłaszanych przez radnych, dotyczących zapisów regulaminowych usprawniających pracę Rady, mając
na uwadze charakter tego dokumentu oraz stosowaną w wielu samorządach praktykę, proponuje się
powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Namysłowie. Do zadań Komisji będzie
należało, m.in.:
1) wykonanie analizy obowiązującego Statutu;
2) zwrócenie się do Burmistrza oraz radnych o propozycje zmian do Statutu Gminy Namysłów;
3) zebranie oraz wypracowanie własnych propozycji zmian do Statutu;
4) opracowanie zmian lub projektu nowego Statutu Gminy Namysłów z uwzględnieniem propozycji
zgłoszonych przez Burmistrza i radnych;
5) przedłożenie stałym komisjom Rady oraz Burmistrzowi projektu Statutu Gminy Namysłów;
6) zebranie i analiza uwag do projektu - opracowanie ostatecznego projektu Statutu celem przedłożenia
na sesji Rady Miejskiej.
W związku z powyższym, aby zapewnić możliwości pełnego udziału radnych w pracach nad Statutem
Gminy proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały.
Podjęcie uchwały nie wywoła skutków finansowych.
Projektodawca: Burmistrz
AL/BZ
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