
                                                 
Uchwała Nr VIII/65/15

Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/491/14 Rady Miejskiej Trzcianki 
z dnia 10 lipca  2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady 
Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27  marca  2014r.  w  sprawie   konkursu 
"Piękna Wieś" i zasad jego przeprowadzania
          

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje:

§  1.  Uchyla  się  uchwałę  Nr  LIV/491/14  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
10 lipca  2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej Trzcianki 
z  dnia  27  marca  2014r.  w  sprawie   konkursu  "Piękna  Wieś"  i  zasad  jego 
przeprowadzania.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia  podjęcia.



Uzasadnienie

do  projektu  uchwały  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  LIV/491/14 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 10 lipca  2014r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr LIX/437/14 Rady Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  27 marca 
2014r.  w  sprawie  konkursu  "Piękna  Wieś"  i  zasad  jego 
przeprowadzania

27 marca 2014 roku Rada Miejska Trzcianki podjęła uchwałę Nr LIX/437/14 
w  sprawie  konkursu  „Piękna  Wieś”  i  zasad  jego  przeprowadzania.  Zgodnie 
z przyjętym regulaminem konkursu, udział w konkursie w kategorii zagroda wiejska 
i indywidualny jednorodzinny budynek mieszkalny, mógł wziąć właściciel zagrody 
wiejskiej  lub indywidualnego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Na wniosek 
radnej  Rady  Miejskiej  Trzcianki  –  Pani  Jadwigi  Durejko  przygotowano  projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/437/14. Zmiana polegała na zastąpieniu słowa 
„właściciel” słowem „posiadacz”, co miało umożliwić nie tylko właścicielom zagród 
i  budynków  mieszkalnych,  ale  również  zarządzającym   nimi   innym  osobom 
fizycznym, wzięcie udziału w konkursie. Uchwała dokonująca zmian została podjęta 
przez Radę Miejską Trzcianki na sesji w dniu 10 lipca 2014r. 

Ponieważ komisja  konkursowa oceniająca uczestników konkursu bierze pod 
uwagę nie  tylko wygląd estetyczny posesji,  ale  również  zrealizowane inwestycje, 
członkowie  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  zaproponowali,  by  przywrócić 
zapisy  w  regulaminie   konkursu  obowiązujące  przed  dokonaniem  zmian. 
Przygotowany projekt  uchwały w pełni realizuje wniosek członków Komisji.  


