UCHWAŁA NR ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
w sprawie Komisji Statutowej Rady Miejskiej Kościana
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016
r., poz. 446) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Miejskiej Kościana w składzie:
1) ...................................................... – przewodniczący
2) ......................................................
3) ......................................................
4) ......................................................
5) ......................................................
2. Zadaniem Komisji Statutowej jest:
1) analiza obowiązującego Statutu Gminy Miejskiej Kościan uchwalonego uchwałą nr L/510/02
Rady Miejskiej Kościana z dnia 08.10.2002 r. (ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XV/157/03
z dnia 30.10.2003 r.) oraz przygotowanie projektu zmian lub projektu nowego statutu Gminy
Miejskiej Kościan;
2) analiza obowiązujących statutów jednostek pomocniczych gminy oraz przygotowanie projektu
zmian lub projektu nowych statutów jednostek pomocniczych gminy.
§ 2. Komisja Statutowa powołana zostaje na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą
wejścia w życie uchwał w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kościan oraz statutów jednostek
pomocniczych gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr ...................................
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia ................................... 2016 r.
Statut Gminy Miejskiej Kościan uchwalony został w 2002 roku. Od tego czasu nastąpiły
liczne zmiany w obowiązującym w Polsce prawie. Codzienna praktyka, uwagi radnych wskazują
również na konieczność wprowadzenia zmian zarówno w statucie Gminy Miejskiej Kościan, jak
i statutach jednostek pomocniczych.
W związku z powyższym proponuję powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej
Kościana w celu przygotowania w pierwszej kolejności projektu zmian lub projektu nowego
statutu Gminy Miejskiej Kościan, a następnie statutów jednostek pomocniczych gminy.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ,,Rada gminy ze swojego grona może
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz
skład osobowy’’.
Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu uchwały.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz
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