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R.ĄDY NIIE.ISKIIJ SIERPCA
z rlnia 21 mzrxa 2813r.

w sprawie zrniany Statutu Miasta Sierpc.

Na podstawie ań. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z drua o samorządzie gmirrrrym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001, Nr, 142, poz. I59I z późn. nn.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z drna 20 1ipca 2000 r. o
ogłaszaniu aktów normat}łvnych i niektórych imych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z
201 1, Nr I97 , poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:

sr.
W Statucie Miasta Sierpcą przyjętego uchwałą nr 295DC{XY 12009 Rady Miejskiej w dnia
z2 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i obwieszczenia jednolitego testu Statutu
Miasta Sierpca (ekst jednolity Dz. IJrz. Woj. Mazowiecktego z 2009, Nr. 214, poz- 6867)
wprowadza się następujące zmiany:

1) $ 24 ust. 1 podlega wykreśleniu, a dotychczasowe ustępy 2 _ 9 tego paragrafu przyjmują
numerację 1 _ 8

2) $ 27 ust' 2 podlega nrliarie i przyjmuje następujące brzmienie:

,,Komisja Rewizyjna opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli,
ustalając w nim osoby, które powinny być obecne podczas kontroli oraz zakres
dokumentacji, l1óry powinien być udostępniony przez wskazane osoby. Szczegółowy
harmonogram kontroli w zależności od ustaleń może byó przedstawiony przez Komisję
Rewizyjnąj edno cześtie z rocznym planem kontroli''.

3) $ 28 ust. 2 podlega zmianie i przyjmuje następujące brzrnienie:

,,Protokoł z kontroli zespofu przedstawiany jest Komisji Rewizyjnej. Ieżeli z
przeprowadzonej kontroii wynika koniecznośó postawienia wniosków zmierzających do
zmiany istniejącego stanrL protokół przedjego zatw'ierdzeniem przez pełny skład Komisji
Rewizyjnej powinien być zaprezeniowany na wspólnym posiedzeniu kontrolujących i
kontrolowanych. Zorganzowanie wspólnego posiedzenia należy do przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej".

s2.
1. Uchwałę podlega opubiikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w Ęcie z upływem 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wojewódawa Mazowieckiego.

s3.

Wykonanie uchwały należy powierzyó Burmistrzowi Miasta Sierpca


