
UCHWAŁA Nr XLIV.451.2018 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Gminy Uchwała Nr V/28/03 

Rady Gminy Złotów z dnia 23 stycznia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 845) – 

zmieniona uchwałami Rady Gminy Złotów Nr XXXV/289/05, Nr XXIX/231/09,                          

Nr XX/214/12 i Nr XXXIV.357.2017 Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje doraźną Komisję Statutową w składzie: 

1) Adam Tomaszewski 

2) Ewa Mreła 

3) Jan Bulawa  

§ 2. Na Przewodniczącego Komisji powołuje się radnego Adama Tomaszewskiego 

§ 3. Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej jest: 

1) analiza obowiązującego statutu gminy pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, 

2) opracowanie zmiany statutu gminy Złotów. 

§ 4. Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy uchwały                

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Złotów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XLIV.451.2018 

Rady Gminy Złotów  

z dnia 30 sierpnia 2018 r.  

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Stosowanie do art.18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym uchwalanie oraz zmiana statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Natomiast zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Gminy Złotów w czasie trwania kadencji Rada może 

powołać doraźne komisje do wykonania zadań, określając ich skład i zakres działania.  

 W związku z licznymi zmianami w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, 

wprowadzonych ustawą 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. poz. 130) zaistniała konieczność 

dostosowania Statutu Gminy Złotów do zmienionych przepisów prawa.   


