
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/312/17 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/303/14 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2457) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 25 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Komisje podlegają Radzie. Komisje stałe przedkładają Radzie plan pracy oraz sprawozdania ze 

swojej działalności.”; 

2) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 5 do 7 radnych.”; 

3) w § 34 uchyla się ust. 4 i ust. 5; 

4) w § 35: 

a) uchyla się ust. 4, 

b) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku odmowy podpisu przez członka komisji umieszcza się adnotację o odmowie jego 

złożenia.”; 

5) w § 38 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „i niezbędnych środków transportu”; 

6) w § 41: 

a) w ust. 1 po wyrazie „protokole” skreśla się wyrazy „końcowym, który zawiera opis stanu faktycznego 

ustalonego podczas kontroli.”, 

b) w ust. 2: 

- pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) podpisy osób wskazanych w  § 42 ust. 1”, 

- pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) datę podpisania protokołu oraz informację o ewentualnej odmowie podpisania protokołu.”; 

7) § 43 otrzymuje numerację § 42 w brzmieniu: 
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„§ 42. 1. Protokół podpisują członkowie zespołu kontrolującego i przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

oraz kierownik kontrolowanej jednostki, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki. 

2. Każda ze stron protokołu parafowana jest przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”; 

8) § 42 otrzymuje numerację § 43 w brzmieniu: 

„§ 43. 1. Kierownikowi kontrolowanej jednostki lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo 

zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu. W takim przypadku kontrolowany podpisuje 

protokół i załącza do niego zastrzeżenia. 

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, zespół kontrolujący obowiązany jest dokonać 

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, ponownej analizy ustaleń kontroli. Zarówno w przypadku 

uwzględnienia jak i nieuwzględnienia zastrzeżeń kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko 

kontrolowanemu, które stanowi integralną część protokołu kontroli.”; 

9) w § 44 w ust. 1 po wyrazie „kontroli” skreśla się wyrazy „podpisane przez członków Komisji”; 

10) w § 45: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli w wystąpieniu pokontrolnym zostaną zawarte wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości Rada po zapoznaniu się z nimi oraz pisemnym ustosunkowaniem się kontrolowanego 

podejmuje ostateczną decyzję poprzez głosowanie. Fakt ten odnotowuje się w protokole z sesji Rady.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przewodniczący pisemnie zawiadamia kontrolowanego o decyzji Rady w sprawie przyjętych 

wniosków i zaleceń.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. W przypadku braku wniosków i zaleceń pokontrolnych wystąpienie pokontrolne nie podlega 

głosowaniu.”; 

11) § 46 otrzymuje brzmienie: 

„§ 46. Burmistrz lub kierownik kontrolowanej jednostki za pośrednictwem Burmistrza, zobowiązany jest 

zawiadomić Radę w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, 

o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.”; 

12) w § 47: 

a) w ust. 5 po wyrazie „obecności” dodaje się wyrazy „co najmniej”, 

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Rada rozpatruje informacje i sprawozdania przedłożone przez Burmistrza, jednostki organizacyjne 

miasta, miejskie osoby prawne oraz inne jednostki. Informacje i sprawozdania nie podlegają 

głosowaniu.”; 

13) w § 50: 

a) ust. 1 uchyla się, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na posiedzenia sesji mogą być zapraszani przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, 

których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad sesji.”; 

14) w § 51 w ust. 2 wyrazy „przed jej terminem” zastępuje się wyrazem „wcześniej”; 

15) w § 55 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w głosowaniu tajnym”; 

16) w § 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących spośród kandydatów zgłoszonych 

przez radnego lub grupę radnych.”; 

17) w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada obraduje w oparciu o ustalony porządek obrad.”; 

18) w § 62 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis w brzmieniu:  

„z wyjątkiem wniosku o zmianę porządku obrad, który rozstrzygany jest bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady. Wniosek formalny o stwierdzenie quorum przyjmowany jest bez 

głosowania.”; 

19) § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Przewodniczący obrad sesji może udzielić głosu osobom spoza Rady, po uprzednim ich zgłoszeniu 

się.”; 

20) w § 72: 

a) w ust. 5 wyrazy „Odpisy uchwał” zastępuje się wyrazem „Uchwały”, 

b) w ust. 6 wyrazy „Odpisy uchwał” zastępuje się wyrazem „Uchwały”, 

c) w ust. 7 skreśla się wyraz „odpisów”; 

21) w § 76 w ust. 2 wyraz „kartek” zastępuje się wyrazem „kart”; 

22) w § 83: 

a) w ust. 3 po wyrazie „Interpelacje” stawia się przecinek i dopisuje się wyraz „wnioski”, 

b) ust. 5 uchyla się; 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Burmistrz udziela odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania. W imieniu Burmistrza 

odpowiedzi może udzielić osoba przez niego upoważniona.”; 

23) w § 84 w ust. 3 wyraz „zastrzeżeniem” zastępuje się wyrazem „uwzględnieniem”; 

24) w § 85 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

„Wniosek dotyczy rozważenia lub załatwienia określonej sprawy przez adresata.”; 

25) w § 86: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zapytania dotyczące kwestii incydentalnych mogą być wnoszone ustnie podczas sesji.”, 

b) ust. 2 uchyla się, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „z uwagi na konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy”; 

26) tytuł Rozdziału 15 otrzymuje brzmienie:  

„Zasady i tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji”; 

27) w § 90 skreśla się kropkę i dodaje się treść w brzmieniu:  

„oraz wnioski, w których Rada jest wlaściwa ze względu na przedmiot wniosku.”; 

28) § 91 otrzymuje brzmienie: 

„§ 91. Skargi i wnioski podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w rejestrze skarg, 

wniosków i petycji i przekazywane Przewodniczącemu.”; 

29) w § 92 ust. 1 pkt 1 wyraz „rozpatrzenia” zastępuje się „rozpoznania”; 

30) w § 93: 

a) w ust. 1 wyraz „rozpatrująca” zastępuje się wyrazem „rozpoznająca”, 
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b) w ust. 2 wyraz „rozpatrującej” zastępuje się wyrazem „rozpoznającej”; 

31) po § 94 dodaje się § 94a w brzmieniu: 

„§ 94a. Do wniosków stosuje się tryb rozpatrywania określony w § 92-94 niniejszego Statutu.”; 

32) po § 95 dodaje się § 95a w brzmieniu: 

„§ 95a. 1. Petycje składane do Rady rozpatruje Rada. 

2. Petycję złożoną do Rady Przewodniczący przekazuje do stałej komisji Rady właściwej ze względu na 

przedmiot działania celem analizy i wypracowania stanowiska zgodnie z ust. 4. 

3. Komisja, do której przekazano petycję może zwrócić się do Burmistrza lub innych komisji 

o wyrażenie opinii złożonej w zakresie spraw poruszonych w petycji. 

4. Stanowisko wypracowane przez komisję, do której skierowano petycję, przedkładane jest Radzie 

w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

5. Rozpatrzenie petycji obejmuje przedstawienie Radzie przez Przewodniczącego Komisji, do której 

petycja została skierowana, stanowiska wypracowanego przez tę Komisję w formie projektu uchwały 

oraz podjęcie przez Radę uchwały o sposobie załatwienia petycji z zastrzeżeniem ust. 7. 

6. Przewodniczący zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia przez Radę.  

Do zawiadomienia dołącza się uchwałę Rady wraz z uzasadnieniem. 

7. Jeżeli przedmiot petycji nie mieści się w zakresie kompetencji Rady wówczas Rada przekazuje petycję 

podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia, równocześnie zawiadamiając o tym podmiot wnoszący 

petycję.”; 

33) po § 95a dodaje się § 95b w brzmieniu: 

„§ 95b. W przypadku, gdy postępowanie w sprawach skarg, wniosków lub petycji nie zostanie 

zakończone przed upływem kadencji Rady jest ono prowadzone w następnej kadencji Rady.”; 

34) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:  

„Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta oraz prawnych form ich działania 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, ul. 3 Maja 22 – spółka akcyjna. 

2. Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o., ul. Studziwodzka 37 – spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

3. Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2 – instytucja kultury. 

4. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14 – instytucja kultury. 

5. Pływalnia Miejska Wodnik, ul. Kazimierzowska 3b – zakład budżetowy. 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kazimierzowska 18/3 – jednostka budżetowa. 

7. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kazimierzowska 18/2 – jednostka budżetowa. 

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Elizy Orzeszkowej 19 – jednostka budżetowa. 

9. Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Władysława Wysockiego, ul. Władysława Wysockiego 6 – jednostka 

budżetowa. 

10. Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza,  

ul. Józefa Poniatowskiego 9 – jednostka budżetowa. 

11. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Adama Mickiewicza 126 – jednostka budżetowa. 

12. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów, ul. Tadeusza Kościuszki 21 – jednostka budżetowa. 

13. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Stefana Żeromskiego 4 – jednostka budżetowa. 

14. Przedszkole nr 5 Krasnala Hałabały, ul. Tadeusza Kościuszki 16 – jednostka budżetowa. 

15. Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka, ul. Adama Kazanowskiego 2 – jednostka budżetowa. 
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16. Przedszkole nr 9 „Leśna Polana”, ul. Adama Kazanowskiego 2 a – jednostka budżetowa.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Igor Łukaszuk 
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