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UCHWAŁA NR XLIV/276/21
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej
Kowary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/280/18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 października 2018r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Miejskiej Kowary, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie karkonoskim, w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar
o powierzchni ok. 38 km2.”;
2) w § 18 ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:
„§ 18. 3. Rada uchwala roczny plan pracy określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań
Rady, w pierwszym roku kadencji, w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia kadencji, a w kolejnych latach
kadencji, w terminie do końca pierwszego kwartału.
4. Rada w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień rocznego planu pracy.”;
3) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. 6. Zawiadomienia o sesji, o których mowa w ust. 3 – 4 zawierają wskazanie, iż sesja będzie mogła sie
odbyć również z możliwością udziału radnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
umożliwiających rejestrację obrazu i głosu.”;
4) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Sesja, co do zasady odbywa się na jednym posiedzeniu. Sesja może się odbywać również poprzez
udział radnych w sesji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej rejestrację
obrazu i dźwięku, o ile nie naruszy to warunków wskazanych w § 23.”;
5) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Przed otwarciem posiedzenia Radni podpisują listę obecności. Odrębną listę obecności podpisują
osoby zaproszone przez Radę do udziału w obradach bez prawa głosu. W przypadku sesji, o której mowa w §
25 zdanie drugie, potwierdzenie obecności radnych następować może również przy zastosowaniu urządzeń
służących do rejestracji głosu i dźwięku.”;
6) w § 56 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
a) „§ 56. 4. Posiedzenia Komisji mogą się odbywać również poprzez udział radnych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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UZASADNIENIE
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie Statutu Gminy Miejskiej Kowary do obecnie
obowiązujących przepisów oraz usprawnienie pracy Rady Miejskiej w Kowarach, w związku z czym podjęcie
przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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