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UCHWAŁA NR XXVIII/161/16 

RADY GMINY IŁOWO-OSADA 

z dnia 9 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Iłowo-Osada 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr VI/57/2003 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 

Iłowo-Osada zmienionej uchwałami Nr XII/103/04 z dnia 1 marca 2004 r., Nr XII/163/09 z dnia 28 maja 2009 r., 

Nr XII/75/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.Woj. Warm.-Maz. Nr124, poz. 1625 z dnia 11 sierpnia 2003 r., 

z 2004 r. Nr 29, poz. 409, z 2009 r. Nr 95, poz. 1548, z 2012 r. poz. 331) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 

2) przygotowanie porządku obrad".* 

* Stwierdzono nieważność- Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr PN.4131.438.2016 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz.  2016 poz. 5311) 

2) w  § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Przewodniczący Rady na jednej z sesji przypadających w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów 

umożliwia Wójtowi poprzedniej kadencji złożenie sprawozdania o stanie Gminy". 

3) w § 32 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

" 5. Przerwy do 15 minut ma prawo zarządzić Przewodniczący obrad z własnej inicjatywy, o ile żaden 

z radnych nie wniesie sprzeciwu. 

6. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5, lub złożenia wniosku radnego o zarządzenie 

przerwy, o zarządzeniu przerwy rozstrzyga Rada."; 

4) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

"2. Przebieg sesji nagrywa się, a nośnik z nagraniem przechowuje się do końca kadencji rady gminy."; 

5) w § 53 ust. 1 wyrazy "taśmy magnetofonowej" zastępuje się wyrazem „nośnika". 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 
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