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UCHWAŁA NR 32.255.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 5 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 w sprawie 
powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 

7 grudnia 2020 r. 

Na podstawie art. 5c ust.2 i ust.5, art. 40 i 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U z 2021, poz. 1372) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2019, poz.1461) Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

§ 1. W statucie Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej 
w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, 
zmienionym uchwałą Nr 22.187.2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. §7a otrzymuje brzmienie : 

„§ 7a. W przypadku  zmniejszenia liczby członków Rady w trakcie kadencji poniżej 4, skład Rady 
uzupełnia się o osobę, która na zebraniu wyborczym o którym mowa w § 5 ust.7 otrzymała kolejno 
najwyższą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby przeprowadza się wybory uzupełniające.”. 

2. §9 ust.2 otrzymuje brzmienie : 

„§ 9. 2. W razie nieobecności przewodniczącego lub ustania członkostwa w Radzie jego kompetencje 
przejmuje wiceprzewodniczący.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie 

Uszczegółowiono zapisy § 7a i §9 ust.2 w statucie Gminnej Rady Seniorów, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr 38.368.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania 
Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu określające zasady uzupełnienia składu Rady Seniorów 
w trakcie kadencji i kompetencje wiceprzewodniczącego Rady Seniorów.
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