UCHWAŁA NR VIII/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 28 maja 2015 r.
zmieniająca Statut Gminy Mieszkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.
1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Mieszkowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej
w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Mieszkowice
/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1744/, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią rady kartach, zawierających precyzyjnie
postawione pytanie, oraz rubryki z odpowiedziami:
„za”, „przeciw”, „ wstrzymuję się”.
2) w § 104 w ust. 1 w pkt. 2 po wyrazie „Zielin” dodaje się przecinek oraz wyraz „Sitno”.
3) skreśla się w całości brzmienie § 103.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Henryk Rzepczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu
gminy.
Z uwagi na potrzebę skorygowania zapisów obowiązującego Statutu Gminy Mieszkowice w zakresie zasad
prowadzenia głosowania tajnego oraz w sprawie uaktualnienia wykazu jednostek pomocniczych Gminy
Mieszkowice obejmujących sołectwa, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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