
UCHWAŁA NR XIII/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 78 poz. 4831)), art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 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. 5062)) 
Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Nowa Dęba uchwalonym Uchwałą Nr LIV/524/2018 Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba, 
zmienionym Uchwałą Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba w rozdziale 6. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w oddziale 2. Zasady kontroli - w § 82 ust. 1 po słowie „Burmistrza" dodaje się treść: „spółek 

gminnych utworzonych i wyposażonych w majątek przez gminę wykonujących część jej zadań",
2) w oddziale 3. Tryb kontroli:

a) dodaje się § 88a w brzmieniu:

„§ 88a. 1. Czynności kontrolnych dokonuje powołany w drodze uchwały przez Komisję 
Rewizyjną zespół kontrolujący, składający się z co najmniej 2 członków Komisji.

2. W skład zespołu kontrolującego poza członkami komisji rewizyjnej mogą wejść również 
osoby zaproszone (eksperci, biegli etc.).

3. Uchwała Komisji Rewizyjnej o powołaniu zespołu kontrolującego określa w szczególności:
1) członków zespołu, w tym jego przewodniczącego;
2) przedmiot, zakres i cel kontroli;
3) tryb kontroli;
4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

4. Zespół kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki 
kontrolowanej, wglądu w dokumenty oraz sporządzania ich odpisów - z wyłączeniem 
dokumentów objętych tajemnicą państwową, wzywania pracowników jednostki kontrolowanej 
do złożenia wyjaśnień, a jej kierownika do pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia 
dokumentów objętych tajemnicą państwową.

5. Na wniosek Przewodniczącego Komisji do pomocy w czynnościach kontrolnych, Burmistrz 
wyznacza pracownika (lub pracowników) Urzędu. Nie dotyczy to kontroli Burmistrza.

6. Członkowie zespołów kontrolujących prowadzą czynności kontrolne na podstawie 
pisemnego upoważnienia, udzielonego przez przewodniczącego danego zespołu. Upoważnienia 
do prowadzenia czynności kontrolnych może udzielić również Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.

7. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na wniosek przewodniczącego zespołu kontrolującego, 
niezwłocznie zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza.

8. Przewodniczący zespołu kontrolujacego, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, może wystąpić do Burmistrza o wykonanie ekspertyzy lub opinii w zakresie 
prowadzonej kontroli.
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9. W przypadkach określonych w ustawie, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub 
przewodniczący zespołu kontrolujacego, za zgodą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, mogą 
podjąć decyzję o wyłączeniu jawności posiedzenia – odpowiednio – Komisji Rewizyjnej lub 
zespołu kontrolującego”,

b) w § 89:
- w ust. 3 kropkę zastępuje się myślnikiem i dodaje treść: „jednak nie później niż w ciągu 
dwóch dni roboczych od momentu odmowy";

- w ust. 7 po słowie „Rewizyjnej" dodaje się treść: „i zespołu kontrolującego”;
3) w oddziale 4. Protokoły kontroli - w § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący w terminie 14 dni roboczych sporządza 
protokół z kontroli, zawierający w szczególności:
1) podstawę prawną kontroli;
2) nazwę i skład zespołu kontrolujacego;
3) przedmiot, zakres i cel kontroli;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
5) wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych, z określeniem czasu i miejsca ich 

przeprowadzenia, osób, które były obecne przy czynnościach kontrolnych, wraz z ich 
wyjaśnieniami, oraz wykaz badanych dokumentów, z przytoczeniem ich najważniejszych tez;

6) wnioski z kontroli, w tym wykaz stwierdzonych nieprawidłowości i zaleceń pokontrolnych. 
Protokół z kontroli podpisuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przewodniczący zespołu 
kontrolującego”.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 

Spraw Statutowych i Społecznych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
 

 

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

  

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2001 r. Nr 28 poz. 319, z 2006 r. 
Nr 200 poz. 1471 i z 2009 r. Nr 114 poz. 946

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309
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