
UCHWAŁA NR XXX/33/2013
RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 

483 ze zm. z 2001 r. Nr 28, poz.319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz art.2 ust.4 

i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 

1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281) Rada Powiatu 

w Końskich uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Statucie Powiatu Koneckiego przyjętego Uchwałą Nr XI/65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28 listopada 

2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koneckiego zmienionym Uchwałą Nr XIII/18/2008 Rady 

Powiatu w Końskich z dnia 12 marca 2008 roku oraz Uchwałą Nr XXV/6/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 

30 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Zawiadomienie o sesji oraz materiały na sesję mogą być dostarczane radnym za ich zgodą środkami 

komunikacji elektronicznej.”;

2) w § 24 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Zapisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do projektów uchwał dotyczących właściwości Rady zawartych 

w art. 12 pkt 2 oraz art. 14 ustawy ustrojowej.”;

3) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada wybiera jej przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej w liczbie 9 osób, 

w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego i sekretarza komisji. W skład komisji rewizyjnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich klubów.”;

4) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół 

kontrolny składający się z 2 do 7 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu 

pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli. Przewodniczący 

komisji rewizyjnej, co najmniej na 5 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie 

kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.”.
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§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Końskich

Krzysztof Obratański
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UZASADNIENIE

Zmiany w Statucie Powiatu wprowadzają możliwość szerszego korzystania z poczty elektronicznej, co może 

przyśpieszyć przepływ niezbędnych dla pracy radnych dokumentów, zwiększyć czas na ich analizę a także 

zmniejszyć koszty funkcjonowania Rady. Ponadto eliminacji ulegają zapisy dotyczące konieczności 

opiniowania przez Zarząd Powiatu i komisje Rady projektów uchwał organizujących pracę Rady i jej organów 

a będących wynikiem przeprowadzanych w Radzie głosowań. Dla ułatwienia rozstrzygnięć zmienia się liczbę 

członków komisji rewizyjnej na nieparzystą. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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