
UCHWAŁA NR IV/52/2003 
RADY MIASTA PORĘBA  

z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie 

zmian w Statucie Miasta Por ęba. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), Rada Miasta Poręba 

uchwala co nast ępuje:  

§ 1 

Dokonać zmian w Statucie Miasta Poręba stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002 
roku  w sprawie Statutu  Miasta  Poręba  w  następujący 
sposób: 
1. Ust. 1 w art. 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Gmina Poręba położona jest w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim i obejmuje obszar o 
powierzchni 40.04 km2." 

 
2. Ust. 2 w art. 7 otrzymuje brzmienie: 
„2. Gmina oraz inna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o 

charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie." 
3. Pkt 3 części  l  w  Regulaminie  Rady Miasta  Poręba 

stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Miasta otrzymuje 
brzmienie: 
„3. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy 

poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną." 
4. Pkt 5 części VI w Regulaminie Rady Miasta  Poręba 

stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Miasta otrzymuje 
brzmienie: 
„5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych Gminy, pod względem 
 

— legalności, 
— gospodarności, 
— rzetelności', 
— celowości 

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 5. W Regulaminie Rady Miasta Poręba stanowiącym załącznik nr 2 do 
Statutu Miasta skreśla się pkt 17 części VII. 

§ 2 
Wykonanie   uchwały   powierza   si ę   Burmistrzowi   Miasta Por ęba. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi' w życie po upływie f 4 dni' od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  

Zbigniew Sałaci ński 


