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UCHWAŁA NR I/12/12
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 10 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pasłęk 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), uchwala się, co 
następuje : 

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Pasłęk , stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/14/03 Rady Miejskiej 
w Pasłęku z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk, zmienionej: 

- uchwałą Nr VII/36/05 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 26 sierpnia 2005 roku, 

- uchwałą Nr XIII/60/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 08 grudnia 2006 roku, 

- uchwałą Nr III/23/08 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2008 roku, 

- uchwałą Nr II/20/09 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 marca 2009 roku, 

- uchwałą Nr XII/94/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2010 roku, 

wprowadza się następujące zmiany : 

1) w § 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Przewodniczący rady gminy zawiadamia radnych o zwołanej sesji oraz przesyła niezbędne 
materiały sesyjne drogą elektroniczną, przy użyciu sprzętu i rozwiązań zapewnionych przez burmistrza, 
co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia rady gminy, z wyjątkiem sesji, 
o których mowa w ust. 5, przy zwoływaniu których termin doręczenia zawiadomienia może być krótszy. 
Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce, dzień i godzinę obrad sesji. Do zawiadomienia o zwołaniu 
sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i ewentualnie inne dokumenty stanowiące 
materiały związane z porządkiem sesji." 

2) w § 37 po ust. 6 dodaje się ust. 6 a, 6 b oraz 6c w brzmieniu: 

"6a. Zawiadomienie o zwołanej sesji i pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 6, doręcza się na 
nośniku elektronicznym jeżeli niemożliwe jest doręczenie ich w sposób wskazany w ust. 6. 

6b. Zawiadomienie o zwołanej sesji i pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 6, doręcza się 
w formie papierowej jeżeli niemożliwe jest doręczenie ich w sposób wskazany w ust. 6a lub niemożliwe 
jest odczytanie przez radnego danych zawartych na nośniku elektronicznym. 

6c. Uznaje się za dostarczone zawiadomienie i pozostałe materiały sesyjne przesłane drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem sprzętu i rozwiązań zapewnionych przez burmistrza z dniem, w którym 
wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać sie z ich 
treścią." 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku. 
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