
UCHWAŁA  NR IV/37/07

RADY   MIEJSKIEJ  CHEŁM śY
    z dnia 14 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji spraw społecznych Rady
Miejskiej ChełmŜy.

     Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz § 21 ust. 1 Statutu Miasta
ChełmŜy uchwala się, co następuje :

     § 1. W związku ze złoŜoną rezygnacją odwołuje się radnego Jerzego Gajewskiego ze składu komisji określonego w §
1 uchwały nr I/6/06 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składu osobowego i
zakresu działania komisji spraw społecznych Rady Miejskiej ChełmŜy.

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

     § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

                                                                    Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej

                                                                   Janusz Kalinowski



UZASADNIENIE

do uchwały nr IV/37/07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji
spraw społecznych Rady Miejskiej ChełmŜy.

     W dniu 21 grudnia 2006 r. radny Rady Miejskiej ChełmŜy pan Jerzy Gajewski złoŜył pisemną rezygnację z
członkostwa w komisji spraw społecznych. 
     Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z
późn. zm.) rada gminy moŜe powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając
przedmiot działania oraz skład osobowy.
     W dniu 27 listopada 2006 r. podjęta została uchwała nr I/6/06 w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu
działania komisji spraw społecznych Rady Miejskiej ChełmŜy. 
     W związku ze złoŜeniem przez radnego Jerzego Gajewskiego rezygnacji z pracyw tej komisji konieczne jest
podjęcie uchwały zmieniającej.
 


