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UCHWAŁA NR 729/LIV/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U.Nr 

78 poz. 483 z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/. 

Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Gminy Miejskiej Lubaczów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 100/XI/2007 Rady Miejskiej 
w Lubaczowie z dnia 4 lipca 2007r., zmieniony Uchwałą Nr 369/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 
26 listopada 2008r., wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:„ 5. Flaga gminy – opis: dwa równej 
długości i szerokości pasy. Górny koloru koloru złotego, dolny koloru czerwonego. Na górnym złotym pasie, od 
strony drzewca obustronnie umieszczony herb miasta Lubaczowa w białym otoku. Wzór flagi stanowi załącznik 
nr 2a do statutu.6. Herb i flaga gminy podlegają ochronie prawnej.,”, 

2. § 28 ust. 2 uchyla się,: 

3. § 96 ust. 7 uchyla się: 

4. § 102 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Uchwałę budżetową rada uchwala przed rozpoczęciem roku 
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku 
budżetowego.”, 

5. § 103 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do 
31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedłożony 
radzie. 3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie o którym mowa w ust. 2, regionalna izba 
obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet gminy w zakresie zadań własnych 
oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki 
finansowej jest projekt, o którym mowa w ust. 2.”, 

6. § 114 pkt. 2 i 5 otrzymują brzmienie: „ 2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych 
( Dz.U Nr 223 poz. 1458), 3) ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95).”, 

7. w załączniku nr 3 do Statutu – wykaz jednostek organizacyjnych gminy, dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15. 
Urząd Miejski w Lubaczowie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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