Druk nr 1019

Projekt
Konwentu Seniorów RMT
z dnia 15 marca 2018r.
UCHWAŁA NR ………
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia …………….

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmian
Statutu Gminy Miasta Toruń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2017r., poz. 1875 z późn. zm.1) oraz § 33 ust. 4 Statutu Gminy Miasta Toruń stanowiącego
załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie przyjęcia
Statutu Gminy Miasta Toruń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
2017 r. poz. 1352) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się doraźną Komisję Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji
zmian Statutu Gminy Miasta Toruń w składzie:
1) ………………………… – Przewodniczący;
2) ………………………… – członek;
3) ………………………… – członek;
4) ………………………… – członek.
2. Komisja powołana jest na okres do końca VII kadencji Rady Miasta Torunia.

§ 2. Wynikiem pracy Komisji, będzie przedstawienie Radzie Miasta Torunia projektu
uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia.

§ 4. Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
Za Konwent Seniorów

Marcin Czyżniewski
Przewodniczący
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232 oraz z 2018r.
poz. 130.

UZASADNIENIE

Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 stycznia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 130),
która zmienia w istotny sposób ustawę o samorządzie gminnym. Zmiana ustawy samorządowej
z kolei pociąga za sobą konieczność dostosowania zapisów Statutu Gminy Miasta Toruń tak,
aby Rada Miasta Torunia kolejnej – VIII kadencji mogła zacząć funkcjonować w oparciu o
aktualnie obowiązujące przepisy. Nowe przepisy, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15
wspomnianej ustawy, stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji, w czasie której ta ustawa weszła w życie.
W związku z powyższym Konwent Seniorów podjął decyzję o przedstawieniu Radzie
projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji, której zadaniem będzie opracowanie
propozycji zmian Statutu Gminy.
Podjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla Gminy.

