UCHWAŁA NR XXX/204/17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/217/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXIII/217/08 z dnia 8 marca 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Michałowo, zmienionym uchwałą nr XXIV/229/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian
w Statucie Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3600 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 8 i ust. 9 w brzmieniu:
„8. Przewodniczący Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Michałowie.
9. Radnych Rady Miejskiej – należy przez to rozumieć Radnych Rady Miejskiej w Michałowie.”;
2) w§ 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Siedzibą Gminy i jej organów jest miasto Michałowo.”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W Gminie mogą być tworzone, łączone i dzielone jednostki pomocnicze tj. sołectwa, których
statuty określone są odrębnymi uchwałami Rady.”;
4) w§ 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jednostkami pomocniczymi Gminy są: Sołectwo Bachury, Sołectwo Bondary, Sołectwo Cisówka,
Sołectwo Ciwoniuki, Sołectwo Hieronimowo, Sołectwo Jałówka, Sołectwo Juszkowy Gród, Sołectwo
Kazimierowo, Sołectwo Kobylanka, Sołectwo Kuchmy, Sołectwo Lewsze, Sołectwo Łuplanka, Sołectwo
Michałowo I, Sołectwo Michałowo II, Sołectwo Mościska, Sołectwo Nowa Wola, Sołectwo Nowosady,
Sołectwo Pieńki, Sołectwo Planty, Sołectwo Potoka, Sołectwo Sokole, Sołectwo Suszcza, Sołectwo
Szymki, Sołectwo Topolany, Sołectwo Tylwica, Sołectwo Zaleszany, Sołectwo Żednia.”;
5) w § 12 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Gminnymi jednostkami organizacyjnymi są: Urząd Miejski w Michałowie, Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, Gminne Przedszkole w Michałowie, Gminny
Zespół Szkół w Michałowie, Gminna Biblioteka w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Michałowie.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. O utworzeniu, połączeniu i podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy rozstrzyga
Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału oraz zniesienia jednostki pomocniczej może być 30%
mieszkańców uprawnionych do głosowania, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo
organ Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział, lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone
konsultacjami, których tryb określi Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia
tej jednostki;
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4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości –uwzględniać naturalne
uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne oraz lokalne tradycje.”;
7) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem,
po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.”;
8) w § 16 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Jednostki pomocnicze Gminy nie prowadzą własnej gospodarki finansowej.
2. Wydatki finansowe jednostki pomocniczej zawarte są w budżecie Gminy.”;
9) uchyla się § 17
10) w § 18
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w pracach Rady
bez prawa udziału w głosowaniu.”,
b) uchyla się ust. 2
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Za udział w pracach Rady oraz za wykonywanie innych zadań gminnych określonych przepisami
prawa Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymuje dietę określoną odrębną
uchwałą.”.
11) w § 20
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada wykonuje swoje zadania na sesjach.”,
b) uchyla się ust. 2
12) § 21 otrzymuje brzmienie:
a) „§ 21. 1. W celu wykonywania swoich zadań Rada powołuje:
1) Komisję Rewizyjną,
2) komisje stałe,
a) Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej,
b) Oświaty, Kultury, Zdrowia,
c) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego.
3) doraźne komisje do określonych zadań.
2. Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”
13) w § 26 uchyla się pkt 5)
14) w § 28 uchyla się ust. 2 i ust. 3
15) w § 31 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu i Sołectwa, a także na stronie internetowej Urzędu.”;
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16) uchyla się § 32
17) w § 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Odrębną uchwałą Rada ustala wysokość diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.”;
18) w § 48 uchyla się ust. 3
19) w § 54 uchyla się ust. 1
20) w § 55 ust.2, pkt.3 otrzymuje brzmienie:
„imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,”;
21) uchyla się § 58
22) w § 74 uchyla się ust. 2
23) w § 79 uchyla się ust. 2
24) w § 80 uchyla się ust. 1
25) w rozdziale V uchyla się cały podrozdział 8 „Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu
terytorialnego”
26) w § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz
pozostałych członków.”;
27) w § 88
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach komisji
oraz
ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych pozyskanych podczas
wykonywania
Statutowych obowiązków.”,
b) uchyla się ust. 2
28) w § 95 uchyla się ust. 7, ust. 8 i ust. 9
29) uchyla się § 97
30) w § 105 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenia nie objęte planem zwoływane są za zgodą Rady.”,
b) uchyla się ust. 3
31) uchyla się § 108
32) w § 109:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.”,
b) uchyla się ust. 2
33) uchyla się § 112
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34) Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:
„Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych
i korzystania z nich.”;
35) § 114 otrzymuje brzmienie:
„Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać
wyłącznie z ustaw.”;
36) §115 otrzymuje brzmienie:
„Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.”;
37) § 116:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty, o których mowa w § 115, udostępnia się w siedzibie Urzędu w godzinach
jego pracy”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Z dokumentów wymienionych w ust.1 zainteresowani mogą sporządzać notatki,
odpisy, wyciągi i kopie”,
c) uchyla się ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8
38) uchyla się § 117
39) uchyla się § 118
40) dodaje się rozdział XI a w brzmieniu:
„Rozdział XIa.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
§ 130a. 1.
Rada rozpatruje i załatwia skargi i wnioski
art. 229 pkt 3 i art. 242 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

zgodnie

z postanowieniami

2. Skargi i wnioski rejestruje się w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
§ 130b. Skargi i wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 130c. Przewodniczący Rady:
1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi;
2) przekazuje skargę bądź wniosek do komisji rewizyjnej lub innej właściwej komisji rady w celu
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zajęcia stanowiska w sprawie oraz przygotowania
radzie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi bądź wniosku;
3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi bądź wniosku, w tym zawiadamia o każdym
przypadku niezałatwienia skargi bądź wniosku w trybie określonym w kodeksie postępowania
administracyjnego.
§ 130d. 1. Komisja badająca skargę bądź wniosek jest zobowiązana do:
1) wszechstronnego wyjaśnienia podnoszonych spraw;
2) przygotowania projektu odpowiedzi;
3) przedłożenia propozycji co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych.
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2. Na żądanie komisji badającej skargę bądź wniosek burmistrz jest zobowiązany do przedkładania
dokumentów, innych materiałów bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego podnoszonych
spraw w skardze bądź wniosku, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania.
3. Komisja bada skargę bądź wniosek we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną
przez burmistrza oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.
4. Komisja w trakcie badania skargi, bądź wniosku zobligowana jest do wysłuchania zarówno strony
skarżącej jak i skarżonej.
5. Przewodniczący rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rady sprawę rozpatrzenia
skargi bądź wniosku.
§ 130e. 1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi bądź wniosku w formie uchwały, zgodnie
z terminem wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego.
2. O sposobie załatwienia skargi bądź wniosku przewodniczący rady zawiadamia skarżącego bądź
składającego wniosek.”;
41) uchyla się § 132
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
mgr Irena Suprun
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