
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/218/2020 

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian w statucie Gminy Węgorzewo 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W Statucie Gminy Węgorzewo stanowiącym załącznik do uchwały Nr VII/50/03 z dnia 17 marca 

2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Węgorzewo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 65, 

poz. 918 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Organami gminy są: 

1) Rada Miejska zwana dalej również Radą, 

2) Burmistrz.”; 

2) § 20 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek 

Burmistrza.”; 

3) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący obowiązany 

jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek taki zawiera porządek obrad, do 

którego § 36 ust. 1 statutu nie stosuje się oraz projekty uchwał.”; 

4) W § 43 uchyla się ust. 3. 

5) § 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest 

„przeciw”, czy - o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania - „wstrzymuje się od głosu”." 

6) W § 62 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„Stałe Komisje Rady mogą odbywać posiedzenia cykliczne np. w stałe dni tygodnia, miesiąca itp. 

o stałej godzinie bez formalnego zwołania. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń cyklicznych podaje 

się do publicznej wiadomości.”; 

7) W § 62a uchyla się ust. 6, ust. 8, ust. 9, ust. 11, ust. 12. 

8) W § 62a ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wydaje 

opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją 

Przewodniczącemu Rady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Aleksandra Kiełczewska 
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