UCHWAŁA NR VI/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kisielice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Gminy Kisielice przyjęty Uchwałą nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kisielice (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5578) poprzez wprowadzenie następujących zmian:
1) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 8. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w sesjach Rady
lub na zaproszenie w posiedzeniach komisji Rady oraz zabierać głos na sesjach w wolnych wnioskach
i na posiedzeniach komisji, bez prawa do głosowania. Za udział w tych pracach przewodniczącemu
organu wykonawczego przysługuje dieta określona odrębną uchwałą Rady.”;
2) § 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 13. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie sesji Rady;
2) przewodniczenie obradom sesji;
3) pilnowanie porządku i dyscypliny obrad;
4) zarządzanie i przeprowadzanie głosowanie nad projektami uchwał;
5) podpisywanie uchwał Rady, protokołów z sesji i pism wychodzących od Rady;
6) inicjowanie biegu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji adresowanych do Rady;
7) inicjowanie biegu przyjmowania i przekazywania interpelacji i zapytań do Burmistrza;
8) opracowywanie projektu pracy Rady na dany rok;
9) kierowanie przygotowaniem kancelaryjnym posiedzeń Rady.”;
3) w § 14 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:
„2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji – działająca w zakresie rozpatrywania skarg na działania
Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.”;
4) § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 18. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje się w trybie określonym w ustawie.
2. Sesje zwyczajne Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.”;
5) § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. W sesji mogą uczestniczyć Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,
pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi,
mieszkańcy oraz inni zaproszeni goście.”;
6) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:
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„§ 29. 1. Wniosek o podjęcie uchwały wraz z projektami uchwał składa się na piśmie do
Przewodniczącego Rady oraz w formie pliku elektronicznego. Wniosek powinien zawierać określenie
wnioskodawcy, jego podpis lub podpis osoby go reprezentującej.
2. Projekt uchwały powinien zostać przygotowany zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz
zawierać uzasadnienie, w którym należy wykazać potrzebę podjęcia uchwały, informację o skutkach
finansowych jej realizacji oraz inne dokumenty takie jak analizy lub opinie – jeżeli jest to niezbędne do
pełnego wyjaśnienia rozstrzygnięć ujętych w projekcie uchwały.
3. Wnioskodawcy na każdym etapie procedury służy prawo wnoszenia autopoprawek do projektu
uchwały oraz jego wycofania go na każdym etapie procedury, składając wniosek do Przewodniczącego
Rady.”;
7) w § 35 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:
„7. W przypadku, gdy radni otrzymali projekt uchwały wraz z zawiadomieniem o sesji,
Przewodniczący Rady może pominąć czytanie treści projektu uchwały, poddając projekt uchwały od
razu pod głosowanie.”;
8) § 48 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy.”;
9) § 52 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 52. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla
prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić
kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.”;
10) § 54 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 54. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od daty jej
zakończenia, protokół pokontrolny, obejmujący w szczególności:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imiona i nazwiska kontrolujących;
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów
potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania
protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.”;
11) w § 68 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu:
„9. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie spraw związanych
z działalnością i zadaniami Rady.”;
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12) w § 68 skreśla się ustęp 9;
13) § 73 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Z dokumentów wymienionych w § 71 ust. 1 każdy może sporządzić notatki, odpisy, wyciągi,
wydruki, fotografować je lub kopiować oraz przenosić na powszechnie stosowany nośnik danych.”;
14) Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Kisielice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
15) Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Kisielice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach
Jarosław Zaborowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik nr 3

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Urząd Miejski w Kisielicach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
Zespół Szkół w Kisielicach
Szkoła Podstawowa w Goryniu
Szkoła Podstawowa w Łęgowie
Żłobek Miejski w Kisielicach
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/57/2019
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik nr 5

Wykaz gminnych jednostek pomocniczych

1. Sołectwo Biskupiczki
2. Sołectwo Butowo
3. Sołectwo Goryń
4. Sołectwo Jędrychowo
5. Sołectwo Kantowo
6. Sołectwo Klimy
7. Sołectwo Krzywka
8. Sołectwo Limża
9. Sołectwo Łęgowo
10. Sołectwo Łodygowo
11. Sołectwo Ogrodzieniec
12. Sołectwo Pławty Wielkie
13. Sołectwo Sobiewola
14. Sołectwo Trupel
15. Sołectwo Wola
16. Osiedle Kisielice
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