
 

 

UCHWAŁA NR XII/86/2015 

RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 

z dnia 20 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta 

Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 52, poz. 734) zmienionej: uchwałą Nr 

VIII/33/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka 

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 81, poz. 1164), uchwałą Nr XXXI/53/05 Rady Miejskiej 

w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-

Mazurskiego z 2005 r. Nr 63, poz. 917) oraz uchwałą Nr VI/23/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 2 marca 

2007 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007 r. Nr 52, 

poz. 827) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Giżycku,”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zasady dostępu do dokumentów organów gminy oraz korzystania 

z nich.”; 

2) w § 2: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Giżycku,”, 

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: ”7) Radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej 

w Giżycku,”, 

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Giżycku.”; 

3) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Miasto położone jest w Powiecie Giżyckim, 

w Województwie Warmińsko-Mazurskim.”; 

4) w § 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Uroczystym dniem Miasta jest 26 maja – rocznica nadania praw 

miejskich.”; 

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada działa na sesjach.”; 

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Radny, z wyłączeniem Przewodniczącego Rady, jest członkiem co 

najmniej jednej Komisji.”; 

7) w § 10: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7, 
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b) uchyla się ust. 2; 

8) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań 

Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje 

Wiceprzewodniczący.”; 

9) uchyla się § 14; 

10) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie” ust.1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej 

kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach 

prawnych wydawanych na podstawie ustaw.”; 

11) w § 16 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:  „6. Sesje mogą mieć charakter uroczysty, jeżeli wiążą się 

z obchodami świąt oraz rocznic i wydarzeń ważnych z punktu widzenia Państwa i Miasta. 

7. Do sesji, o których mowa w ust.6 nie mają zastosowania przepisy §28.”; 

12) w § 17: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno 

być podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i oficjalnej stronie internetowej Urzędu.”, 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia złożenia 

zawiadomienia drogą elektroniczną na indywidualny adres poczty elektronicznej Radnego.”; 

13) w § 18: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W sesjach Rady mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – Burmistrz, 

Sekretarz i Skarbnik Miasta.”, 

b) uchyla się ust. 3; 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: §19. Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej 

i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.”; 

15) uchyla się § 20; 

16) uchyla się § 23; 

17) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich 

mowa w § 16 ust. 5 i 6.”; 

18) w 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie” „1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,”; 

19) § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 39. 1. Z każdej sesji sporządza się protokół w terminie 14 dni od daty 

zamknięcia sesji. 

2. Przebieg sesji nagrywa się na cyfrowe nośniki audiowizualne. Nagranie stanowi integralną część 

protokołu i publikuje się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Kopie nagrania sesji i komisji archiwizuje się i przechowuje w Urzędzie.”; 

20) w § 40: 

a) ust.1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) przebieg obrad w formie elektronicznego zapisu audiowizualnego”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Do protokołu, przed jego zatwierdzeniem, radni mogą zgłaszać poprawki 

lub uzupełnienia, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu 

protokolanta, ewentualnie po przesłuchaniu materiału audio lub audio video.”; 

21) uchyla się § 41; 

22) w § 43: 

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: 

1) Burmistrz, 

2) Przewodniczący Rady, 

3) Klub radnych, 
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4) Komisja, 

5) każdy Radny poparty przez co najmniej dwóch innych Radnych, 

6) każdy mieszkaniec Giżycka, poparty przez co najmniej 200 innych mieszkańców Giżycka posiadających 

czynne prawo wyborcze.”, 

b) uchyla się ust 2; 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem.”; 

d) uchyla się ust. 5; 

23) uchyla się § 44; 

24) w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 49. 1. Głosowanie odbywa się jawnie i imiennie za pomocą 

elektronicznego systemu głosowania i podniesienie ręki, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku 

niemożności skorzystania z elektronicznego systemu głosowania, głosowanie odbywa się jawnie poprzez 

podniesienie ręki. 

2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.”; 

25) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada powołuje następujące komisje stałe do pomocy 

w wykonywaniu swoich zadań: 

1) Komisję Mienia Miejskiego działającą w szczególności w zakresie spraw: 

a) ładu przestrzennego, architektury, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 

b) miejskich dróg, ulic mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji; 

d) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

e) działalności Miasta w zakresie telekomunikacji; 

f) lokalnego transportu zbiorowego; 

g) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

h) zieleni miejskiej i zadrzewień; 

i) cmentarzy miejskich; 

j) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

k) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

l) nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów gminnych. 

2) Komisję Finansów i Gospodarki działającą w szczególności w zakresie spraw: 

a) planów finansowania zadań społeczno-gospodarczych i budżetu Miasta; 

b) podatków i opłat lokalnych; 

c) gospodarki finansowej Miasta; 

d) targowisk; 

e) przemysłu, drobnej wytwórczości, usług, handlu, gastronomii, rzemiosła i innych podmiotów 

gospodarczych; 

f) zatrudnienia i bezrobocia; 

g) turystyki; 

h) promocji miasta; 

3) Komisję Spraw Społecznych działającą w szczególności w zakresie spraw: 
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a) edukacji publicznej; 

b) ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa pracy; 

c) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

d) pomocy społecznej; 

e) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

f) profilaktyki przeciwalkoholowej; 

g) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami; 

h) polityki prorodzinnej; 

i) organizacji pozarządowych; 

4) Komisję Rewizyjną, której zakres i zasady działania określone zostały w Rozdziale V.”; 

26) § 57 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku wspólnego posiedzenia komisji, przewodniczący 

komisji wspólnie ustalają porządek obrad oraz podpisują zawiadomienie o jego zwołaniu. Jednocześnie 

wspólnie wskazują, który z nich będzie prowadzić posiedzenie.” 

27) w § 59 uchyla się ust. 2; 

28) w § 60 uchyla się ust. 5; 

29) uchyla się § 67; 

30) w § 68 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Komisja Rewizyjna bada skargi będące we właściwości Rady. 

W wyniku swojej pracy wydaje opinie, w której określa czy skarga jest zasadna, czy bezzasadna oraz 

sporządza uzasadnienie.” 

31) § 75 otrzymuje brzmienie”: „§ 75. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady,  

kierownika jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienia. 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym    Przewodniczącego 

Rady.”; 

32) w § 86 uchyla się ust.2; 

33) uchyla się §92; 

34) rozdział VII otrzymuje tytuł: Rozdział VII. Organ wykonawczy Miasta”; 

35) § 94 otrzymuje brzmienie: „§ 94. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz. 

1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta niezastrzeżonymi do kompetencji Rady 

i reprezentuje Miasto na zewnątrz.  

2. Burmistrz wykonuje: 

1) uchwały Rady; 

2) przypisane prawem zadania i kompetencje; 

3) zadania powierzone, o ile wykonanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego; inne 

zadania określone ustawami i niniejszym statutem.”; 

36) § 95 otrzymuje brzmienie: „§ 95. 1. Komisje Rady mogą zapraszać na swoje posiedzenia Burmistrza lub 

za jego pośrednictwem naczelników wydziałów. Zaproszenie składa przewodniczący najpóźniej 3 dni przed 

planowanym posiedzeniem. 

2. Na pisemny wniosek złożony przez Komisję Rady, Burmistrz jest obowiązany udzielić pisemnej 

odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania.”; 

37) uchyla się § 96; 
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38) uchyla się § 97; 

39) rozdział VIII otrzymuje tytuł: „Rozdział VIII. Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady, Komisji 

i Burmistrza”; 

40) § 98 otrzymuje brzmienie: „§ 98. Zainteresowanym udostępnia się dokumenty na zasadach określonych 

w przepisach o udostępnianiu informacji publicznej.”; 

41) § 99 otrzymuje brzmienie: „§ 99. 1. Dostęp do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Giżycka 

realizowany jest poprzez: 

1) zamieszczanie informacji na urzędowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej; 

2) wgląd do dokumentów urzędowych; 

3) zamieszczanie informacji na urzędowych tablicach ogłoszeń; 

4) dostęp do posiedzeń Rady 

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest 

udostępniana na wniosek. 

3. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy 

i godzinach urzędowania Biura Rady. 

4. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są za pośrednictwem  Wydziału 

Ogólnego Urzędu Miasta, w dniach i godzinach pracy Urzędu.”; 

42) dodaje się rozdział IX Jednostki pomocnicze miasta. 

43) § 100 otrzymuje brzmienie: „§ 100.1. Miasto może tworzyć jednostki pomocnicze. 

2. Jednostką pomocniczą miasta jest osiedle. 

3. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie osiedli, nadawanie im nazw i określanie granic należy do 

wyłącznej kompetencji Rady, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami lub z inicjatywy 

minimum 1000 mieszkańców stale zamieszkujących na terenie tworzonej jednostki pomocniczej, 

posiadających czynne prawo wyborcze.”; 

44) § 101 otrzymuje brzmienie: „§ 101. Przy podziale miasta na osiedla uwzględnia się przede wszystkim 

uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.”; 

45) § 102 otrzymuje brzmienie: „§ 102. 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów osiedla oraz 

szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną oraz kompetencje organów osiedla określa statut 

osiedla uchwalany przez Radę. 

2. Wybory organów jednostki pomocniczej organizuje zespół powołany przez Burmistrza.”; 

46) rozdział IX otrzymuje numer X. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 

Ryszard Błoszko 
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