UCHWAŁA NR XXX/158/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 24 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Świeszyno
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca, 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/151/16 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2016 r. w
sprawie uchwalenia Satutu Gminy Świeszyno zmienia się w § 51 treść ust. 4, który otrzymuje
brzmienie:
„4. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę
fachową w zakresie związanym z jej działalnością. W przypadku konieczności zatrudnienia
ekspertów lub biegłych decyzję w tej sprawie na wniosek przewodniczącego komisji
podejmuje Wójt”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Stanisław Komar

Id: 13C92E8D-BB93-4B2E-BB19-6F4140FEED84. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Pismem z dnia 4 listopada 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski przesłał zawiadomienie
o wszczęciu rozstrzygnięcia nadzorczego w odniesieniu do uchwały Nr XXIX/151/16 Rady
Gminy Świeszyno z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Świeszyno.
Wątpliwości co do zgodności z prawem wzbudziło uregulowanie zawarte w § 51 ust. 4 : "
W przypadku konieczności zatrudniania ekspertów lub biegłych decyzję w tej sprawie na
wniosek Przewodniczącego Komisji podejmuje Rada". Zaznaczono, że Rada Gminy nie ma
kompetencji do rozstrzygania w sprawach, które wiążą się z zawieraniem umów ( o pracę lub
cywilnoprawnych) , czy też zaciąganiem zobowiązań z tego tytułu.
W związku z powyższym Wojewoda zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy Rada Gminy
podejmie we własnym zakresie działania zmierzające do wyeliminowania ww.
nieprawidłowości.
W dniu 8 listopada br. Przewodniczący Rady powiadomił Wojewodę, że na sesji w dniu 24
listopada Rada Gminy podejmie stosowną uchwąłę, która wyeliminuje wskazane
nieprawidłowości.
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