OBWIESZCZENIE
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 listopada 2008 r.

w

sprawie

ogłoszenia

jednolitego

tekstu

Statutu

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15901) w związku z art. 16 ust. 1, ust. 3 i ust.
4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączeniu do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjętego
uchwałą Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. Nr 107, poz. 1816) z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXV/495/08 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 8 września 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa KujawskoPomorskiego Nr 135, poz. 2124 z 2008 r.).
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik:
Statut Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1562, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206,
z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych, jeŜeli liczba zmian aktu jest znaczna organ
właściwy do jego wydania ogłasza jednolity tekst.
Tekst jednolity aktu ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w
którym dany akt ogłoszono.
Sejmik województwa ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym akty prawa
miejscowego, w tym statut województwa.
W związku z tym, Ŝe Statut Województwa Kujawsko-Pomorskiego uległ znacznym
zmianom ogłoszenie jednolitego tekstu jest uzasadnione.

