
    P r o j e k t  

Uchwała Nr ……………/14 

Rady  Miejskiej   Trzcianki 

  z dnia ………….   2014 r.  
 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki  

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki 
 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z § 24 ust. 2 Statutu 

Gminy Trzcianka, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej 

Trzcianki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy 

Trzcianka (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 3606) Rada Miejska Trzcianki 

uchwala, co następuje: 

 

  § 1. W załączniku do uchwały Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia  

21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej Trzcianki wprowadza się następujące zmiany: 
  
1) w punkcie 2 w brzmieniu: „2. Komisja Gospodarcza” wprowadza się 

zmiany: 

a) dotychczasowy podpunkt 2) w brzmieniu: „2) Grzegorz Bogacz - 

członek komisji” otrzymuje brzmienie: „2) Tomasz Jurczyk - członek 

komisji”; 

b) skreśla się podpunkt 10) w brzmieniu: „10) Jacek Wawrzon - członek 

komisji.”; 

2) w punkcie 3 w brzmieniu: „3. Komisja Spraw Społecznych”  

wprowadza się podpunkt 6) w brzmieniu: „6) Tomasz Jurczyk - członek 

komisji”;   

3) w punkcie 5 w brzmieniu: „5. Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki  

i Promocji wprowadza się zmiany:  

a) skreśla się podpunkt 2) w brzmieniu: „2) Grzegorz Bogacz - członek 

komisji”; 

b) skreśla się podpunkt 9) w brzmieniu: „9) Jacek Wawrzon - członek 

komisji”; 

c) dotychczasowe podpunkty od 1 do 10 otrzymują oznaczenie od 1 do 8.  
 

§ 2.  Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.  

           



U z a s a d n i en i e 

 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr IV/9/10 Rady Miejskiej Trzcianki z 21 grudnia 2010 r.  

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej Trzcianki 

 
 

 Niniejszy projekt uchwały zakłada zmiany w składach osobowych stałych 

komisji Rady Miejskiej Trzcianki związane z: 

1) wygaśnięciem mandatu radnego - pana Grzegorza Bogacza, 

2) wygaśnięciem mandatu radnego - pana Jacka Wawrzona,  

3) wnioskiem radnego Tomasza Jurczyka z 10.01.2014 r. w sprawie 

umożliwienia mu pracy w: 

- Komisji Spraw Społecznych; 

- Komisji Gospodarczej.  

 

 

 

 


