
PROJEKT 

UCHWAŁA NR VII/.../2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 15 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 34 pkt 1 Statutu Gminy Głogówek stanowiącego załącznik do 

Uchwały 

nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Głogówek (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2764) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku ustalonym uchwałą nr II/7/2018 

Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Głogówku, wprowadza się następujące zmiany:  

1) odwołuje się radnego Józefa Kowasia za składu Komisji Rewizyjnej; 

2) powołuje się radnego Bernarda Dembczaka do składu Komisji Rewizyjnej.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - Rada gminy 

kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 

gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Na mocy ust. 2 art. 18a tejże ustawy - w skład 

komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 

pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy. Bez wątpienia zatem do wyłącznej 

właściwości rady należy powoływanie i odwoływanie członków komisji. 

Na podstawie §25 pkt 1 Statutu Gminy Głogówek – z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą 

występować Radni. Stąd też przedkładam przedmiotowy projekt uchwały z zaproponowanymi 

zmianami osobowymi w składzie komisji i za zgodą Burmistrza – w ramach procedowanej sesji 

nadzwyczajnej, wnoszę o przegłosowanie niniejszego projektu. 

 


