
UCHWAŁA  Nr  I/3/06 
RADY MIEJSKIEJ W LE�NICY 

z dnia 27 listopada 2006 r. 
zmieniaj�ca uchwał� w sprawie statutu gminy Le�nica 

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 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 2003 r. 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 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 146, poz. 1055) uchwala si�, 
co nast�puje: 
 
     § 1. W zał�czniku do uchwały Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Le�nicy z dnia 23 kwietnia 
2003 r. w sprawie statutu gminy Le�nica (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 49 poz. 1028 oraz z 2004 r. 
Nr 44, poz. 1272) wprowadza si� nast�puj�ce zmiany: 
 
1. w § 15 ust�p 1 otrzymuje brzmienie: 
    „Rada powołuje nast�puj�ce komisje stałe: 
     1) Komisja Finansowo-Gospodarcza w składzie 3 członków – wła�ciwa w sprawach  
         bud�etu i podatków, inwestycji i remontów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej  
         oraz działalno�ci gospodarczej; 
     2) Komisja Rolnictwa i Ochrony �rodowiska w składzie 3 członków – wła�ciwa  
         w sprawach rolnictwa, gospodarki nieruchomo�ciami, zagospodarowania  
         przestrzennego, gospodarki odpadami i ochrony �rodowiska; 
     3) Komisja Infrastruktury Społecznej w składzie 3 członków – wła�ciwa w sprawach  
         o�wiaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porz�dku publicznego i ochrony  
         przeciwpo�arowej; 
     4) Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Partnerskiej w składzie 3 członków  
         – wła�ciwa w sprawach kultury, w tym kultury mniejszo�ci niemieckiej, rozwoju  
         gospodarczego, przekazu medialnego, mi�dzynarodowej współpracy partnerskiej,  
         projektów dotycz�cych funduszy z Unii Europejskiej; 
     5) Komisja Rewizyjna w składzie nie mniej ni� 3 członków, obejmuj�cym przedstawicieli  
         wszystkich klubów utworzonych przez radnych.” 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Le�nicy. 
 
     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego 
oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłosze� na terenie gminy Le�nica. 
 
     § 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

Przewodnicz�cy Rady Miejskiej 
                       w Le�nicy     

          mgr in�. Ryszard Fro� 
 


