
 

 

Uchwała nr …………… 

Rady Gminy Suchy Las 

z dnia  19 maja 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446), § 16 ust. 1, 2  Statutu Gminy Suchy Las oraz § 41 Regulaminu Rady Gminy 

Suchy Las, stanowiącego załącznik  nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las przyjętego uchwałą nr 

XIV / 120 / 2003  Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 

153 poz. 2900 ze zm.),   Rada Gminy Suchy Las uchwala,  co następuje: 

 

§ 1. 

 

W uchwale nr XVIII/203/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. zmienia się § 1, ust 2, który otrzymuje brzmienie: 

„zadaniem komisji doraźnej jest analiza stanu faktycznego i stanu prawnego dotyczącego 

zarzutów stawianych dwóm radnym Rady Gminy: Maciejowi Jankowiakowi oraz 

Wojciechowi Korytowskiemu, w zakresie naruszenia przepisów art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).” 

 

2. w § 1 dopisuje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Zadaniem komisji doraźnej  jest również analiza zarzutów stawianych radnemu Rady Gminy 

Pawłowi Tyrce, w tym w szczególności w zakresie naruszenia przepisów ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).” 

 

3. zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Zobowiązuje się komisję, o której mowa w § 1, do przedłożenia Radzie Gminy do dnia 30 

czerwca 2016 r. pisemnego sprawozdania z realizacji zadania, oraz do przygotowania 

projektów uchwał o wygaśnięciu mandatu radnego, albo projektów oświadczeń Rady Gminy 

o uznaniu zarzutów za bezzasadne.” 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się członkom komisji doraźnej, o której mowa w § 1. 

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


