
UCHWAŁA NR XXII.156.2017
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie wyrażenia przez Gminę Komprachcice sprzeciwu wobec uchwały Nr VIII/24/2016 
Zgromadzenia Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany 
Statutu Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Komprachcice, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Gminy Komprachcice wnosi sprzeciw w stosunku do uchwały Nr VIII/24/2016 Zgromadzenia 
Związku Gmin „PROKADO" w Prószkowie. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Komprachcice stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dydzik
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Załącznik do Uchwały Nr XXII.156.2017
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 25 stycznia 2017 r.

Uzasadnienie

1. W §1 zdanie pierwsze uchwały zmieniającej statut PROKADO czytamy „W statucie Związku Gmin 
„PROKADO” w Prószkowie”. W Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 1993 roku Nr 21, 
poz. 220 jest opublikowany statut Związku Gmin "PROKADO"(dalej zwany: statutem), a nie jak podano 
w tym miejscu oraz w nagłówku i w tytule uchwały „statut Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie”. Taki 
zapis sugeruje, że jest to nazwa związku a jest to nieprawda. Prószków jest jedynie siedzibą związku.

2. Integralną częścią statutu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 1993 roku 
Nr 21, poz. 220 są dwa załączniki, których treści nie uchylono przedstawioną uchwałą.

3. W pkt 21 jest zapis cyt. „w § 39 w miejsce wyrazu „terytorialnym” skreśla się kropkę i dodaje wyrazy, 
„którego przepisy mają odpowiednie…” – pisząc „w miejsce wyrazu” sugeruje się wykreślenie tego wyrazu 
jednak dalej jest tylko o wykreśleniu kropki, zatem czy wyraz „terytorialnym” jest usuwany czy nie? Jeśli 
nie jest usuwany to właściwym byłoby stwierdzenie „po wyrazie „terytorialnym” skreśla się kropkę (…)”, itd. 
A jeśli skreśla się też wyraz „terytorialnym” należy dodać zgodnie z zapisami ze zmienionego brzmienia §1 
wyraz „gminnym”. Mając na uwadze zmienione zapisy §1 można przypuszczać, iż wolą zgromadzenia było 
zastąpienie frazy „ustawy o samorządzie terytorialnym” wyrazami „ustawy o samorządzie gminnym”, zatem 
ten punkt uchwały zmieniającej statut trzeba doprecyzować i poprawić.

4. W pkt 24 jest zapis cyt. „w § 46 w ust. 1 skreśla nawias i wyrazy „patrz wykaz określony w § 41 ust. 3” – 
§ 41 nie posiada ust. 3, a zapisy w § 46 zmienianego statutu odnoszą się oryginalnie do § 42. Innymi słowy 
zapis w punkcie 24 uchwały zmieniającej statut jest błędny i wymaga korekty.
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