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UCHWAŁA NR V/33/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 23 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karpacz
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r.
Nr 114, poz. 946) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994,1000,1349 i 1432), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVI/510/18 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r w sprawie
Statutu Gminy Karpacz wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 28 ust. 7 otrzymuje brzmienie: " 1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie niebędącej
radnym. Udzielając głosu osobom, o których mowa w niniejszym ustępie Przewodniczący określa
czas trwania wypowiedzi, nie dłuższy jednak niż 5 minuty.";
2) w § 84 :
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół,
który winien być podpisany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.“;
b) uchyla się ust.5.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustrój wewnętrzny jednostek
samorządu terytorialnego określają, w granicach ustaw, ich organy stanowiące. Z kolei art. 18
ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy
należy uchwalanie statutu gminy.
Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła grupa radnych po pracach odbytych na
posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej Karpacza - zaproponowana zmiana ma
usprawnić pracę radnych na posiedzeniach Komisji.
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