
Uchwa a Nr ___/6/___/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia ___ grudnia 2010 r.

w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz
wybór jej przewodnicz cego

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si , co nast puje:

§ 1. 1. Powo uje si  komisj  sta  Rady Miejskiej w I owej o nazwie Komisja Rewizyjna.

2. W sk ad osobowy komisji wchodz  ………….. osoby.
                                                                                                  (ilo  osób)

§ 2. Zatwierdza si  sk ad komisji w osobach:

1) ____________________ - przewodnicz cy komisji,

2) ____________________ - cz onek komisji,

3) ____________________ - cz onek komisji,

4) ____________________ - cz onek komisji,

5) ____________________ - cz onek komisji.

§ 3. Zakres dzia ania komisji rewizyjnej okre la ustawa o samorz dzie gminnym oraz Statut

Gminy I owa.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia 2.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  Rady Miejskiej w I owej Nr 3/6/I/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w
sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodnicz cego, która
traci moc z dniem wej cia w ycie niniejszej uchwa y.


