
Uchwała nr I/4/2018 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 23 listopada 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 W Statucie Miasta Giżycka uchwalonym uchwałą Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2016 r. poz. 3580) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §28 otrzymuje brzmienie: 

„Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

2) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady, 

3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajecie stanowiska, 

4) wolne wnioski, informacje, komunikaty.” 

 

2) §  55 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Rada powołuje następujące komisje stałe do pomocy w wykonywaniu swoich zadań: 

1) 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; 

g) turystyki; 

h) promocji miasta; 

i) ładu przestrzennego, architektury, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 

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

k) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji; 

l) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia    w energię elektryczną  

i cieplną oraz gaz; 

ł) działalności Miasta w zakresie telekomunikacji; 

m) lokalnego transportu zbiorowego; 

n) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

o) zieleni miejskiej i zadrzewień; 

p) cmentarzy miejskich; 



r) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

s) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 

 

2) Komisję Spraw Społecznych działającą w szczególności w zakresie spraw: 

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; 

j) nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów gminnych; 

k) zatrudnienia i bezrobocia; 

 

3) Komisję Rewizyjną, której zakres i zasady działania określone zostały w Rozdziale V. 

4) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której zasady tryb działania określone zostały  

w Rozdziale Va. 

2.  Rada może odrębną uchwałą powołać komisję doraźną określając jej cel, a także zawierając 

postanowienie o rozwiązaniu komisji po wypełnieniu wskazanego w uchwale zadania. 

3. Komisje stałe powoływane są w składzie ustalonym przez Radę w ilości 5-7 radnych. 

4. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, z zastrzeżeniem § 65, wybierają 

członkowie komisji. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

 

       Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Giżycku     

    dr Robert Waldemar Kempa 

 


