UCHWAŁA NR VIII/30/19
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Stawiski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stawiski wprowadza się
następujące zmiany :
1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności pracami Rady
kieruje Wiceprzewodniczący Rady.”;
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.”;
3) w § 19 uchyla się ust. 2 i ust. 3;
4) w § 20 uchyla się ust. 3;
5) § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada, po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu
nagrania z przebiegu sesji.”;
6) § 42 ust. 4 uchyla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Stawiski
Zmiany w Statucie Gminy Stawiski stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/9/18 Rady Miejskiej
w Stawiskach z dnia 20 grudnia 2018 r. zostały naniesione na podstawie zgłoszonych uwag przez Wydział
Kontroli i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po przeanalizowaniu sugerowanych zmian, w celu
zapewnienia prawidłowej legislacji, przedmiotowe uwagi zostały wprowadzone.
Uchwalenie oraz zmiana statutu należą do wyłącznej właściwości rady gminy (na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

