
Projekt 

Uchwała Nr  _______2018 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia _________  2018 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

W statucie Gminy Michałowice stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/365/2006 Rady 

Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

Michałowice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 4737 z późn. zm.)wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 22 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) sprawy wniesione.”, 

2) w § 33 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Z wnioskiem o podjęcie uchwały 

przez radę może wystąpić wójt, komisja rady, klub radnych oraz grupa mieszkańców w 

liczbie określonej ustawą. ”  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice 

z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice 

 

 

Uchwałą Nr XXXVI/447/2018 z dnia 4 października 2018 r. Rada Gminy Michałowice 

wprowadziła zmiany do statutu gminy Michałowice. Wprowadzone zmiany dostosowały 

zapisy statutu do zgodności z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, które obowiązują 

od pierwszego dnia kadencji 2018-2023, a które to zmiany zostały wprowadzone ustawą z 

dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 

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

U. poz. 130). 

 

Cytowaną wyżej uchwała Rady Gminy wprowadziła również zmiany zapisu § 33 ust. 1 

statutu Gminy wynikające z ustawowego uprawnienia klubu radnych do zgłaszania wniosków 

o podjęcie uchwały. Zastrzeżenia do tej zmiany zgłosił Wydział Prawny Organu Nadzoru 

wskazując, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym daje inicjatywę uchwałodawczą 

również mieszkańcom gminy.  

 

Proponowana w projekcie uchwały zmiana zapisu zdania pierwszego w § 33 ust. 1 statutu 

gminy uwzględnia zastrzeżenia zgłoszone przez Wydział Prawny Wojewody Mazowieckiego.  

 

Ponadto projekt uchwały uwzględnia jeszcze jedną zmianę dot. zapisu pkt 8 w § 22 statutu 

Gminy, który ma dotychczasowe brzmienie: „8) interpelacje i sprawy wniesione”. Zmiana 

wynika z faktu, że nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dokładnie określa zasady 

postępowania w sprawie zgłaszania przez radnych interpelacji i zapytań, co zostało 

uregulowane w statucie gminy zapisem w § 16 ust. 3 odsyłając do zapisów ustawowych. 

 

 

  


