UCHWAŁA NR III/17/15
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 20 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r poz.379, poz.1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/26/2003 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Górowo Iławeckie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 39, poz. 545 z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 pkt 1 lit a i b otrzymuje brzmienie:
„a) uroczyste otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego spośród radnych obecnych na sesji,
b) informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów.”;
2) w § 9:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad przesyła się radnym najpóźniej na 3 dni przed
terminem obrad sesji w jeden z poniższych sposobów:
1) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub pracownika urzędu,
2) pocztą elektroniczną w formie plików elektronicznych, jeżeli radny złożył pisemne oświadczenia woli
otrzymywania materiałów w takiej formie.”,
b) ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. Sesja zwołana na wniosek (nadzwyczajna), o której mowa w § 6 ust. 2, może być zwołana w trybie
pilnym, bez konieczności zachowania terminu określonego w ust.3.”;
3) w § 30:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przebieg sesji nagrywa się urządzeniem służącym do utrwalania dźwięku, a utrwalony zapis przechowuje
się do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z tej sesji.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Na najbliższej sesji przed zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji radni mogą zgłaszać poprawki
lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada w głosowaniu jawnym
większością głosów po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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