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1963 
 

UCHWAŁA NR II/6/2006 
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE 

 
z dnia 30 listopada 2006r. 

 
w sprawie zmian w uchwale Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 czerwca 2003r.  

w sprawie zmian Statutu Gminy Dobiegniew 
 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Gminy Dobiegniew, uchwalo-
nym uchwałą Nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Do-
biegniewie z dnia 30 czerwca 2003 roku wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) § 16 otrzymuje brzmienie: 
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