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UCHWAŁA NR LV/      /2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji Statutowej 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022., poz. 559 ze 
zm.) Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Statutową do opracowania zmiany Statutu Gminy Gniezno w następującym 
składzie: 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................ 

5. ................................. 

§ 2. 1. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród siebie Przewodniczącego komisji. 

2. Przewodniczący organizuje i koordynuje pracę komisji oraz zwołuje jej posiedzenia. 

3. W celu prawidłowej realizacji zadania, Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach komisji inne 
osoby niż wymienione w §1. 

§ 3. Przedmiotem działania komisji statutowej jest opracowanie projektu zmiany Statutu Gminy Gniezno. 

§ 4. Komisja Statutowa zakończy działalność z chwilą podjęcia przez Radę Gminy Gniezno uchwały w sprawie 
uchwalenia zmiany Statutu Gminy Gniezno. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
ze zm) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 
przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Niniejsza uchwała powołuje komisję statutową, której celem jest przyjęcie projektu zmian w statucie. Statut 
przyjęty został uchwałą Nr X/66/2019z dnia 19 czerwca 2019 r. Od 2019 r. doszło do zmian, które 
odzwierciedlić należy w statucie. 

Główną przyczyną planowanej zmiany statutu jest konieczność dostosowania wskazanych w statucie 
jednostek pomocniczych gminy do obecnie istniejących. Mocą uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych w roku 
2022 r. zniesione zostało bowiem osiedle Łabiszynek i utworzone zostało w jego miejsce sołectwo.Dostosować 
więc należy do obecnego stanu załączniki do statutu obejmujące wykaz jednostek pomocniczych jak również 
wykaz jednostek organizacyjnych, które również podlegały zmianom. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 
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