Uchwała nr ………………..
Rady Miasta Działdowo
z dnia ………………… 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy-Miasto Działdowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr VI/60/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy-Miasto Działdowo, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Rady Miasta
Działdowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy-Miasto Działdowo (Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego z 2019 r. poz. 5815), § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 27.1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, Wniosków i Petycji,
3) Budżetu i Finansów,
4) Gospodarki i Ochrony Środowiska,
5) Oświaty i Kultury,
6) Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji,
7) Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisem art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) rada gminy jest właściwa do powoływania ze swojego grona
m. in. komisji stałych do określonych zadań, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Statut Gminy-Miasto Działdowo w § 26 pkt 4 stanowi, że w skład Rady Miasta Działdowo
wchodzą komisje stałe, wymienione w Statucie. W związku z tym, inicjatywa uchwałodawcza
zmierzająca do „przekształcenia, podzielenia” dotychczasowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystki na dwie odrębne przedmiotowo komisje stałe, tj. Komisję Oświaty i Kultury oraz Komisję
Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki i Rekreacji winna być zrealizowana w pierwszej kolejności
poprzez zmianę Statutu, o czym jest mowa w przedkładanym Radzie Miasta Działdowo projekcie
uchwały.
Generalną motywacją za projektowaną zmianą jest fakt iż kwestie sportu, kultury fizycznej,
turystyki i rekreacji są niedostatecznie reprezentowane w obecnej Komisji Oświaty i pozostają w cieniu
spraw dotyczących oświaty i kultury.
Często, sprawy dotyczące tych ważnych dla rozwoju i zdrowia mieszkańców dziedzin są pomijane lub
rozpatrywane fragmentarycznie.
W mniemaniu pomysłodawców utworzenie oddzielnej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej, Turystyki
i Rekreacji znacznie polepszy naszym zdaniem możliwości działania w tym zakresie.
Do zakresu działania nowo powołanej komisji powinno należeć między innymi:
 współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sportem, kulturą fizyczną, turystyką
i rekreacją,
 popularyzowanie masowej kultury fizycznej, turystyki i rekreacji oraz współpraca z gminami
ościennymi w tym zakresie,
 opiniowanie przyznawanych środków na dotacje dla klubów sportowych i UKS-ów,
 stworzenie szkolnego współzawodnictwa sportowego (opracowanie regulaminu),
 wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia turystycznej bazy materialnej,
 integrowanie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez
propagowanie kultury fizycznej w szczególności dzieci i młodzieży,
 współudział w opracowaniu strategii rozwoju działdowskiego sportu,
 innych działań według opracowanego planu pracy na obecną kadencję Rady Miasta Działdowo.
Koszty związane z utworzeniem projektowanej komisji w zasadzie sprowadzają się do zwiększenia
kosztów funkcjonowania Rady Miasta Działdowo o koszt dodatkowej funkcji – przewodniczącego.
W roku 2020 byłaby to kwota 1 576 zł przy założeniu, że komisja powstałaby w miesiącu maju
bieżącego roku.
Kwotę tę stanowi różnica pomiędzy należnością miesięczną członka komisji, a przewodniczącego
komisji, tj. 197 zł (11% od kwoty bazowej tj. 1789,42 zł x 8 miesięcy zgodnie z uchwałą Nr III/16/18
Rady Miasta Działdowo z dnia 20.12.2018 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych
Rady Miasta Działdowo).
W świetle powyższego naszym zdaniem możliwe jest wygenerowanie tej kwoty w budżecie kosztów
funkcjonowania Rady dla projektowanej inicjatywy.
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