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UCHWALA NR XXXVIII/242/2014
RADY GMINY W WOJCIECHOWICACH
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt I i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20 J 3 r. poz. 594 z późń. zm.), art. 4 ust. I i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późń. zm.) Rada
Gminy w Wojciechowieach uchwala, co następuje:
~ I. W Statucie Gminy Wojciechowice - stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XX11143/2012 Rady Gminy
w Wojciechowieach z dnia 10.08.2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wojciechowiee dokonuje się
nastepujących zmian:
a) w Rozdziale XIII Mienie komunalne i gospodarka finansowa skreśla się
b) dotychczasowe

S 95,

S 96,97,98,99 stają się odpowiednio S 95,96,97,98.

c) w załącmiku Nr 2 do Statutu Gminy Wojciechowiee - Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych skreśla się:
pkt 5. Zakład Komunalny w Bidzinach .
~ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Wojciechowiee pozostają bez zmian.

S 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechowice.

~ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
~ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVłIl/24212014
Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 25 marca 2014r

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojciechowice Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi
art. 18 ust. 2 pkt l i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. Nr
594 z późń. zm. ). Zgodnie z powołanymi przepisami do wyłącznej kompetencji rady gminy należy uchwalanie
statutu gminy. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym . W czasie
obowiązywania Statutu Gminy Wojciechowice na podstawie uchwały Rady Gminy w Wojciechowieach Nr
XXV1I/176/2013 z dnia 28 luty 2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Komunalnego
w Bidzinach nastąpiła likwidacja z dniem l lipca 2013 r. gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu
Komunalnego w Bidzinach, tym samym niezbędnym jest dostosowanie postanowień Statutu do obowiązującego
stanu prawnego. Ponadto poprzez wykreślenie ~ 95 Statutu dostosowano niniejszy dokument do obowiązujących
przepisów prawa.
Wojciechowice, dnia 21.02.2014 r.
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