
UCHWAŁA NR III.8.2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 23 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, zm. 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co nastęuje:

§ 1. W Statucie Gminy Zbójno stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 
24 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 70, poz. 1081), zmienionym Uchwałami Rady Gminy Zbójno 
Nr XXXI/159/2010 z dnia 26 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 76, poz. 867) oraz Nr XLI.194.2014 
z dnia 29 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 2741) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego, adwokata lub 
prawnika zagranicznego wpisanego na jedną z list prawników zagranicznych, prowadzoną odpowiednio 
przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz
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Uzasadnienie

Obecne brzmienie § 32 ust. 7 ogranicza możliwość powierzenia obsługi prawnej Rady Gminy Zbójno
jedynie radcy prawnemu.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Zgodnie z definicją ustawową wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Zawodem pokrewnym do radcy prawnego jest zawód adwokata. Wykonywanie zawodu adwokata reguluje
ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze. Zawód adwokata również polega na świadczeniu
pomocy prawnej, w szczególności na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, sporządzaniu
projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami, występowaniu przed urzędami.

Pomoc prawną mogą świadczyć ponadto prawnicy zagraniczni w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu
wpisu na jedną z list prawników zagranicznych, prowadzoną odpowiednio przez okręgowe rady adwokackie lub
rady okręgowych izb radców prawnych.

Podstawową różnicą pomiędzy zawodami radca prawny i adwokat jest to, że tylko adwokat może być
obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, radca prawny nie może reprezentować swojego mocodawcy
w takich sprawach i w takim charakterze. Inną ważną różnicą pomiędzy obydwoma zawodami jest możliwość
pozostawania w stosunku pracy. Radca prawny w przeciwieństwie do adwokata może być zatrudniony
w zakładzie pracy. Adwokat może wykonywać swój zawód w drodze indywidualnej działalności gospodarczej
lub jako wspólnik spółki, można z nim jedynie zawrzeć umowę cywilnoprawną.

Z powyższego wynika, że adwokat ma szersze uprawnienia niż radca prawny, stąd podjęcie niniejszej
uchwały jest celowe i uzasadnione.
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