UCHWAŁA NR VII.43.2015
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się doraźną komisję statutową - zwaną dalej komisją, w następującym składzie:
1) Jacek Foksiński – przewodniczący komisji;
2) Renata Stancelewska – członek komisji;
3) Lech Dąbrowski – członek komisji.
2. Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie projektu nowego statutu Gminy Zbójno.
§ 2. 1. Zobowiązuje się komisję do opracowania i przedłożenia projektu statutu Radzie Gminy Zbójno
w terminie do dnia 30 czerwca br.
2. Komisja ulega rozwiązaniu po uchwaleniu nowego statutu przez Radę Gminy Zbójno.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu komisji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Pankiewicz
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Uzasadnienie
Obowiązujący statut Gminy Zbójno został przyjęty uchwałą nr V/27/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia
24 kwietnia 2003 r.
Od tego czasu zmianie uległo wiele przepisów ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wprowadzane do statutu
zmiany odpowiednio w 2010 i 2014 r. nie uwzględniły wszystkich nowelizacji, ponadto w związku z zamiarem
opracowania herbu Gminy Zbójno i włączeniem w struktury Urzędu Gminy Zbójno Gminnego Zespołu
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, zachodzi potrzeba opracowania nowego statutu Gminy Zbójno.
Ze względu na charakter prawny statutu gminy – aktu prawnego stanowiącego o ustroju gminy, zasadne jest
powołanie doraźnej komisji statutowej, której zadaniem będzie opracowanie projektu nowego statutu.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594 j.t), Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
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