UCHWAŁA NR XVII/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w statucie Gminy Mieszkowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 poz. 296) Rada Miejska w Mieszkowicach
uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Mieszkowice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miejskiej
w Mieszkowicach z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Mieszkowice /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 1744/, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1 użyte wyrazy w brzmieniu „ w Referacie Obsługi Organów Gminy i Współdziałania
z Jednostkami Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach” zastępuję się wyrazami
„w Referacie Obsługi Organów Gminy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach”,
2) w § 13 użyte wyrazy w brzmieniu „Referat Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami
Pożytku Publicznego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach” zastępuję się wyrazami „Referat Obsługi
Organów Gminy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach”,
3) w § 21 ust.3 w zdaniu pierwszym „ kropkę” zastępuje się „ przecinkiem” i dodaje się wyrazy w brzmieniu:
„ za wyjątkiem przypadków , o których mowa w § 51 ust. 3 ”,
4) w § 33 ust. 6 użyte wyrazy w brzmieniu „Referat Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami
Pożytku Publicznego” zastępuję się wyrazami „Referat Obsługi Organów Gminy”,
5) w § 48 ust.1 po wyrazach „ na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego” dodaje się wyrazy „ i w Biuletynie
Informacji Publicznej”,
6) § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ § 51.1. Rozstrzygnięcia komisji zapadają zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Opinię komisji w formie uchwały
lub wiceprzewodniczący,

komisji przedstawia na posiedzeniu rady jej przewodniczący

3. Komisję wiodącą dla danego tematu może wskazać przewodniczący rady. Komisja ta opracowuje
stanowisko w formie projektu uchwały na podstawie własnych spostrzeżeń oraz opinii i wniosków pozostałych
komisji i przedkłada je bezpośrednio na sesji rady,
7) § 66 otrzymuje brzmienie: „ Na zakończenie kontroli kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli,
protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imię i nazwisko kontrolujących,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności, wnioski z 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 przyczyny odmowy,
8) § 69 ust.1 otrzymuje brzmienie: ” 1. Do protokołu załącza się projekt zaleceń pokontrolnych dotyczących:
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a) usunięcia ewentualnych nieprawidłowości przez jednostkę kontrolowaną,
b) ewentualnego skierowania sprawy przez radę do państwowych organów kontroli nadzoru i ścigania”,
9) § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ 3. Rada miejska na najbliższej sesji podejmuje uchwałę w sprawie
zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną,
po zapoznaniu się z pisemnymi ewentualnie ustnymi wyjaśnieniami kierownika jednostki kontrolowanej
oraz burmistrza, chyba że nie złożą oni wyjaśnień ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mieszkowicach
mgr Henryk Rzepczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy.
Z uwagi na potrzebę skorygowania zapisów obowiązującego Statutu Gminy Mieszkowice w zakresie
zasad podejmowania uchwał przez radę, wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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