
UCHWAŁA NR 294/XLVI/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 26 lipca 2018 roku 

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu Wrzesińskiego, zwaną dalej 
„Komisją". 

§ 2. W skład Komisji wchodzą: 

1.Grzegorz Kaźmierczak — przewodniczący Komisji, 

2. Małgorzata Cichacka - członek, 

3. Bogdan Kruk - członek, 

4. Maria Taciak - członek, 
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dostosowania treści Statutu do przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o samorządzie 
powiatowym obowiązującej od nowej kadencji organów powiatu. 

§ 4. Działalność Komisji ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia zmian Statutu Powiatu 
Wrzesińskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR 294/XLVI/2018 

RADY POWIATU WRZESIŃ SKIEGO 
z dnia 26 lipca 2018 roku 

w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W związku z nowelizacją ustrojowych ustaw samorządowych wprowadzonych ustawą 

z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. 

U. z 2018r., poz. 130) należy dostosować Statut Powiatu Wrzesińskiego do nowych przepisów 

prawnych, obowiązujących od nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego. 

Ustrojowy charakter zmian uzasadnia potrzebę powołania doraźnej komisji Rady, 

której zadaniem będzie opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z powołanej na wstępie ustawy oraz 

analizę i uporządkowanie dotychczasowych treści Statutu. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

Rada Powiatu może powołać ze swojego grona stale i doraźne komisje do określonych zadań, 

ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy, zatem podjęcie przedmiotowej uchwały 

jest uzasadnione. 
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