
Projekt nr 9

z dnia  26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Krapkowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 124 poz. 1621) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Gmina Krapkowice posiada herb, pieczęć oraz flagę, ustalone w drodze odrębnej uchwały.

2. Szczegółowe zasady używania herbu oraz insygniów władz określa rada miejska w odrębnej uchwale.”;

2) uchyla się załącznik nr 2 do Statutu;

3) uchyla się załącznik nr 3 do Statutu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie do projektu Uchwały nr …………Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Krapkowice

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalenie statutu gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty
prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych.
Na podstawie § 121 ust.3 uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada
2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 124 poz.
1621 ze zm.) uchwalanie statutu oraz jego zmiana następuje zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu. Rady w głosowaniu jawnym.
Wprowadzenie zmian w § 6 Statutu podyktowane jest podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia herbu,
flagi i pieczęci Gminy Krapkowice.

W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Krapkowice.
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