
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr IWO7 
sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 27.02.2007r.

Uchwała Nr IV/44/07 
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 27 lutego 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Lichnowy.

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz na podstawie 

art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ i .

W Uchwale Nr XLVII/379/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie nadania statutu 

Urzędowi Gminy Lichnowy zmienia się treść § 2 , który otrzymuje następujące brzmienie :

„ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy

§3.

Uchwala wchodzi w? życie z dniem podjęcia.

PRZE



do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy 
Lichnowy.

Stosownie do treści art.40 ust.l ustawy o samorządzie gminnym na podstawie i w 

granicach upoważnień zawartych w ustawach radzie gminy przysługuje prawo stanowienia 

aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Rada Gminy Lichnowy działając na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 

319) uchwaliła Uchwałą Nr XLVII/379/06 dnia 26 października 2006r. statut Urzędu Gminy 

w Lichnowach. § 2 wskazanej uchwały stanowił, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Tymczasem 

ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym podlegają tylko akty prawa 

miejscowego, którym powyższa uchwała nie jest.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.

U z a s a d n i e n i e


