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Ucbwa Nr U.9.2018 

Rady miny Slubice 


z dnia 28 istopada 2018 r. 


, 
w spraWIe: pnwnlania Komisji Rew~jn.j i wyboru jej przewodniczącego. 

Na podstawie art. 18. usL 1 i 2 usw,WJ z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(ti. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 re zm.I) o1'!IZ § 19 usLI pkt l Statutu Gminy Słubice z dni. 
26 lutego 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r., Nr 73,poz. 1939 ze 7.m-'), Rada 
Gminy Słubice uchwala, Co następuje: 

§ 1 

• Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Pminy Słubice w następującym składzie: 
I 

l. Pani Anna Urbańska - przewodniczący 

2. Pan Stanisław Szymański - członek 
3. Pani Jadwiga Grażyna Lewandowska - członek 
4. Pani Teresa Sitkiewic? -czlonek 

§2 

Upoważnia się Komisję do wyłoniedia ze swojego grona wiceprzewodniczącego 
na pierwszym posiedzeniu Komisji. I 

i §3 

Wykonanie uchwały powierza się p,ze+odniCZącemu Rady Gminy Słubice.

• i §4 

Traci moc uchwała Nr Il.5.2014. y Gminy Słubice z dnia 8 grodnia 2014r. 
w sprawie powołania Komisji Rewizyj ej i wyboru jej przewodniczącego. 

§S 
, 

Uchwala wchodzi w życie z dnie", podjęcia i podlega ogłos.,....'e.r poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urz~dzie Gminy Słubice. . 

Przewo z ey Rad)' 

• SlQWOIll r n.nJan"szewsti 
lZmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 j pot. 1432, 
1 Zmi/il'ly Statutu opublikowano w Dz. U. Woj. Maiowieckiego z 2004 r., Nr 194, p :S 157; z 2006 r., Nr 136, 
poz, 4487; z 2009 r., Nr 123, poz. 3627; z 2011 r., ~r 109, poz. 3478 oraz z 2015 r.• poz. 539 



• 


• 

U:i;asadnienie 


do Uchwały Nr n.~.20l8 Rady Gminy Słubice 

z dnia 28, listopada 2018 r. 


,, 

Zgodnie z art. 18 a ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 94 ze zm.) rada gminy kontroluje działalność 
wójta, gminnych jednostek organi cyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy 
i w tym celu powołuje komisję rewi .ną. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, 
z "'yjątkiem radnych pełniących fu cję przewodniczącego i wiceprzewodniczących 
rady. . 

• 
Zgodnie z dyspozycją §19 osl. I pkt l Statutu Gminy Slubice Rada Gminy 

Słubice powołuję Komisję Rewizyjn~ której przedmiot działania określa § 97 Statutu 
Gminy Slubice. 

W związku z upływem kadencji Rady Gminy Słubice 2014-2018 
i dokonanym w dniu 21 października 2018 r. wyborem radnych do Rady Gminy 
Słubice na kadencję 2018-2023 istnieje potrzeba wylonienia nowego składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Zasadne jest zatem podjęcie petedmiotowej uchwały. 

• 



