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UCHWAŁA Nr IX/66/2011 

Rady Miejskiej w Węgorzewie 

z dnia 25 maja 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/50/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzewo. 

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 
ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
Z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241;z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230), Rada Miejska 
w Węgorzewie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. W statucie Gminy Węgorzewo stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr VII/50/03 z dnia 17 marca 
2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Węgorzewo wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) W § 22 skreśla się ust. 4, 
 
  2) W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia z 
Wiceprzewodniczącym i Przewodniczącymi Komisji 
Rady w celu zasięgania opinii w sprawach 
organizacyjnych Rady.", 

 
  3) W § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje 
komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 
dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad 
gmin na obszarze kraju a w przypadku wyborów 
przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, 
którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia 
funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego w 
ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyboru do rady 
gminy.", 

 
  4) W § 25 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zatwierdzenia wyboru przewodniczących stałych 
komisji z zastrzeżeniem § 63", 

 
  5) W § 25 skreśla się ust. 4, 
 
  6) W § 29 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Materiały do uchwalenie budżetu oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe 
przesyła się radnym na 14 dni przed terminem sesji.", 

 
  7) W § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. O terminie sesji Rady i przedmiocie jej obrad 
informuje się mieszkańców Gminy w sposób 
zwyczajowo przyjęty na minimum 3 dni przed 
terminem sesji.", 

 
  8) W § 37 ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) Radny ma prawo wnieść interpelację na piśmie na 
sesji lub w okresie międzysesyjnym. W przypadku gdy 

interpelacja została wniesiona między sesjami Rady, 
Przewodniczący Rady przedstawia jej treść na 
najbliższej sesji. 
 „5) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela 
Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona na sesji 
w formie ustnej lub na piśmie za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady w ciągu 14 dni od dnia 
złożenia interpelacji i zapytania. Radny ma prawo 
żądać uzupełnienia odpowiedzi na interpelację.", 

 
  9) W § 40 ust. 3 i ust. 6 otrzymują brzmienie: 

„3. Wnioski wymienione w punktach od 3 do 9 
Przewodniczący poddaje pod głosowanie po 
dopuszczeniu do zabrania głosu jednego radnego z 
głosem przeciwnym.(…)  
„6. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spoza 
Rady.", 

 
10) W § 50 ust. 3 i ust. 6 otrzymują brzmienie: 

„3. Protokół wykłada się do wglądu radnym w biurze 
Rady nie później niż 25 dni po odbytej sesji. 
 „6. Protokoły numeruje się zgodnie z zasadami 
określonymi w instrukcji kancelaryjnej", 

 
11) W § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radny ma prawo wnioskować o ujęcie w porządku 
sesji lub posiedzeń komisji spraw, które uważa za 
społecznie pilne i uzasadnione.", 

 
12) W § 56 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Działalność klubu radnych nie może być 
finansowana z budżetu gminy.", 

 
13) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radny za wyjątkiem Przewodniczącego Rady jest 
zobowiązany być członkiem co najmniej jednej komisji 
stałej Rady z zastrzeżeniem ust. 2.  
„2. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch 
komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej. 
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej nie wyklucza prawa 
do członkostwa w jednej z pozostałych komisji 
stałych.", 

 
14) W § 62 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie: 

„c) Komisję Rewizyjną x zakresem prac określonym w 
stosownych przepisach.", 

 
15) W § 62 skreśla się ust. 3-6, 
 
16) § 63 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każda komisja powinna składać się z co najmniej 
3 radnych i nie więcej niż 7 radnych.  
„2. Akces do pracy w poszczególnych Komisjach radni 
zgłaszają Przewodniczącemu na sesji, na której będą 
wybierane Komisje Rady.  

 
„3. O ile w wyniku głosowania poszczególni radni nie 
zostaną wybrani do Komisji, Przewodniczący 
zaproponuje im pracę w Komisjach, które nie mają 
pełnego składu. 



„4. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólnie, a 
przewodniczy im Przewodniczący Rady lub 
Wiceprzewodniczący.  
 „5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji 
wybierany jest podczas pierwszego posiedzenia 
komisji spośród radnych, członków komisji. Wybór 
Przewodniczącego komisji wymaga zatwierdzenia 
przez Radę. Jeśli brak jest porozumienia co do wyboru 
przewodniczącego komisji, wyboru tego dokonuje 
Rada.", 

 
17) W § 72 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie projekt 
planu, o którym mowa w ust. 2 do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.", 

 
18) W § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność 
Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych, biorąc pod uwagę kryteria: 
zgodność z prawem, celowość, rzetelność i 
gospodarność.", 

 
19) W § 99 ust. 1-4 otrzymują brzmienie: 

„1. Projekt uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej przygotowuje 
Burmistrz.  
 „2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i 
projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i 
Regionalnej Izbie obrachunkowej najpóźniej do 
15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.  
 „3. Uchwałę budżetową i uchwałę w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej Rada Miejska 
podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie 
później niż do 31 stycznia roku budżetowego.  

„4. Do czasu uchwalenia budżetu podstawą 
gospodarki budżetowej jest projekt budżetu 
przedłożony Radzie Miejskiej.", 

 
20) W § 101 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt c otrzymuje brzmienie: 
„c) subwencja ogólna " 

b) dodaje się pkt d w brzmieniu: 
„d) dotacje celowe z budżetu państwa", 

 
21) W § 101 ust. 2 pkt a otrzymuje brzmienie: 

„a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 
oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające 
zwrotowi.", 

 
22) W § 104 skreśla się ust. 2, 
 
23) W § 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w 
stosunku do osób wymienionych w ust. 1, 
wykonywane są na zasadach określonych w 
odrębnych ustawach.", 

 
24) Załącznik (graficzny) nr 5 do statutu otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Węgorzewa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

chwili ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 3, 
który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. 
 

Przewodniczący Rady  
Tomasz Wierzchowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/66/2011 
Rady Miejskiej w Węgorzewie 
z dnia 25 maja 2011 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 


