
Uchwała Nr .... ./2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia •••........ 2016r. 

URZĄD MIFJSKJ w OJ>?czllk 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 

:~ o 3. 06. 2016 

. flośt zał. .. „.„.fJ··· .p. z ... „ ... „.„ .. 
p is 

w sprawie: powołania komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy~poczno · .„.„„„.„ .. „.„„ .. „ 

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

gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.) oraz§ 69 uchwały Rady Miejskiej w Opocznie 

Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 30, poz. 320 ze zm.) w 

sprawie Statutu Gminy Opoczno, Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję doraźną ds. zmiany statutu Gminy Opoczno zwaną dalej 

Komisją w składzie: 

1) ........................... „ ....................... „ ........... . 

2) ............ „ ........................................ „ ......... . 

3) ....................................... „ ........................ . 

4) ....... „„ ................. „.„ ....... „ ....................... . 

5) ................................................................. . 

6) .... „ ... „ .... „ .............. „„ .. „ .................. „ ...... . 

7) ........................ „ ....................................... . 

8) ................................................................. . 

2. Zadaniem Komisji jest przygotowanie propozycji zmian w statucie Gminy Opoczno. 

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 

4. Komisja zakończy swoją działalność po przyjęciu uchwałą zmian w statucie Gminy 

Opoczno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Inspektor d/ s Obsługi Prawne.; 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opocznie 

Grzegorz Wołąkiewicz 



Uzasadnienie 

W celu realizacji wniosku Burmistrza Opoczna, który pismem z dnia 29. lutego 2016 r. 

wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie, sygnalizując tym samym 

konieczność zmiany statutu Gminy Opoczno - powołuje się komisję w składzie 

przedstawionym. Powołanie komisji stałych i doraźnych należy do wyłącznej właściwości 

rady gminy, w tym przypadku Rady Miejskiej w Opocznie. Podjęcie uchwały nie spowoduje 

zmian w budżecie gminy Opoczno. 


