UCHWAŁA NR III/5/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Statutowej i Nazewnictwa, określenia zakresu jej
działania i składu osobowego
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.1) oraz § 71 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały
nr X/99/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu
Miasta Inowrocławia (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 93, poz. 1356,
z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Statutową i Nazewnictwa, jako doraźną komisję Rady
Miejskiej Inowrocławia, zwaną dalej „Komisją”.
§ 2. Zakres działania Komisji obejmuje:
1) opiniowanie projektów uchwał w sprawach Statutu Miasta Inowrocławia
i statutów jednostek pomocniczych;
2) opiniowanie projektów uchwał w sprawach nadawania nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.3);
3) występowanie do Rady Miejskiej Inowrocławia z wnioskami w sprawach,
o których mowa w pkt.1 i 2.
§ 3. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Jarosław Kopeć,
2) członkowie:
- Maciej Basiński,
- Grażyna Dziubich,
- Magdalena Łośko.
§ 4. Traci moc uchwała nr III/9/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej i Nazewnictwa, określenia przedmiotu jej
działania i składu osobowego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz
z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 30,
poz. 437, z 2007 r. Nr 13, poz. 174 i Nr 152, poz. 2725, z 2011 r. Nr 5, poz. 45 oraz z 2012 r. poz.3.
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 843 i 1446 oraz
z 2014 r. poz. 659 i 1310.
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Uzasadnienie
W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada
gminy może powoływać ze swojego grona także doraźne komisje do określonych zadań,
ustalając przedmiot działaniaoraz skład osobowy.
Zgodnie z § 71 Statutu Miasta Inowrocławia Rada może powoływać komisje do
określonych zadań (komisje doraźne) określając zakres ich działania, kompetencje i skład
osobowy.
Utworzenie Komisji ma na celu usprawnienie prac Rady Miejskiejnad dostosowaniem
postanowień Statutu Miasta Inowrocławia oraz statutów osiedli do obowiązujących przepisów
prawnych, a także wprowadzeniem innych niezbędnychzmian.
Do zakresu działania Komisji należy również występowanie z wnioskami lub
opiniowanie projektów uchwał w sprawach nadawania nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
Do komisji doraźnej stosuje się – zgodnie z § 71 ust. 3 Statutu Miasta Inowrocławia,
a zatem Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w odrębnych
głosowaniach.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania
uchwały jest Przewodniczący Rady MiejskiejInowrocławia.
Przewodniczący Rady MiejskiejInowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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