
UCHWALA NR XLVIII/44/2018
RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Koneckiego

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

r. Nr 78, poz. 483 z późno zm. ) oraz art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późno zm. ), Rada Powiatu w Końskich uchwala, co

następuje:

§1.

W Statucie Powiatu Koneckiego przyjętym Uchwałą Nr X1I65/2007 Rady Powiatu w Końskich z dnia 28

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

z dnia 12 marca 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXX/33/2013

z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XV/5/2016 z dnia 30 marca 2016 r. wprowadza się następujące

zmiany:

l) § l otrzymuje brzmienie:

"Powiat Konecki, zwany dalej "powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez

mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:

1) miasta i gminy: Końskie, Stąporków, Radoszyce,

2) gminy: Fałków, Gowarczów, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków.";

2) w § 4 ust. 2 pkt a) otrzymuje brzmienie:

"a) "ustawie ustrojowej" - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.

Oz.U. z 2018 r. poz. 995 z późno zm.) ,";

3) w § 11 :

- ust. 3a otrzymuje brzmienie:

,,3a. Zawiadomienie o sesji oraz materiały na sesję dostarczane są radnym środkami komunikacji

elektronicznej.",

- dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

,,3b. W przypadku niemożności doręczenia materiałów w sposób określony w ust. 3a, stosuje się przepisy

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Oz.U. z 2017 r. poz. 1257 z

późn o zm.) o doręczeniach .",
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- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Na wniosek Starosty i klubu radnych Przewodniczący Rady uzupełnia porządek najbliższej sesji Rady o

projekty uchwał, których wnioskodawcą jest Zarząd lub klub radnych i projekty wpłynęły co najmniej 7 dni

przed rozpoczęciem sesj i.".

4) w § 13:

- w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem dodaje wyrażenie "w Biuletynie Informacji Publicznej

Starostwa",

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

,,5. Radni stwierdzają swoją obecność na posiedzeniu za pomocą systemu komunikacji elektronicznej

obsługującegosesję. ".

5) w § 14 ust. 7 skreśla się pkt l, pkt 4 i pkt 5,

6) skreśla się § 15 i § 16,

7) § 21 otrzymuje brzmienie:

,,1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie

utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

2. Radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia umożliwiającego

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych.

3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn

technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady wyczytuje kolejno alfabetycznie

nazwiska radnych, którzy odpowiadająjak głosują ("za", "przeciw", "wstrzymuję się"). Na oddzielnej liście

przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: "za", "przeciw", "wstrzymuję się".

Niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania PrzewodniczącyRady odczytuje zbiorczy wynik głosowania.

Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami głosowania

jawnego imiennego.

5. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie

Informacji Publicznej Starostwa i na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa." ;

8) w § 24 ust. 3 po pkt 5) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

,,6) grupa mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do

organu stanowiącego,w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.";
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9) w § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 3 pkt 1-4 i 6 wymagają zaopiniowania przez

Zarząd.";

10) § 28 otrzymuje brzmienie:

,,1. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania

obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej powiatu oraz w

Starostwie.

2. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Protokół zawiera zwięzłe odzwierciedlenie przebiegu obrad

stanowiące nagranie: l) stwierdzenie kworum; 2) imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji; 3)

stwierdzenie zdarzeń, które miały wpływ na przebieg sesji , a także w załącznikach pełne teksty podjętych

uchwał, imienne wykazy głosowań, przedłożonych sprawozdań i wniosków oraz innych materiałów

rozpatrywanych przez Radę.

3. Protokół z sesji Rady udostępnia się na 5 dni przed terminem kolejnej sesji. Protokół zostaje przyjęty, jeżeli

w ciągu 5 dni od dnia wyłożenia nie zostały wniesione uwagi.";

11) po § 34 dodaje się § 34 a - § 34 j w brzmieniu:

§ 34a.

Rada powołuje ze swego grona stałą komisję do opiniowania skarg na działania Zarządu powiatowych

jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.

§ 34b.

I. Liczbę radnych wchodzących w skład komisji ustala Rada z tym zastrzeżeniem, iż liczba ta nie może być

mniejsza niż liczba działających klubów radnych.

2. Każdy klub radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu komisji. Pismo wskazujące

przedstawiciela klubu przewodniczący klubu przedkłada Przewodniczącemu Rady.

3. Jeżeli ustalona przez Radę liczba radnych wchodzących w skład komisji jest równa liczbie zgłoszonych

przedstawicieli klubów, Rada zatwierdza skład osobowy komisji w formie głosowania nad listą zgłoszonych

przedstawicieli klubów.

4. Jeżeli ustalona przez Radę liczba radnych wchodzących w skład komisji jest większa niż liczba klubów

radnych, członków komisji nie będących przedstawicielami klubu Rada wybiera spośród radnych, którzy

deklarują udział w pracach komisji. Po dokonaniu wyboru radnych Rada zatwierdza skład osobowy komisji

w formie głosowania nad listą przedstawicieli klubów radnych i radnych, którzy zostali wybrani .
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5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących udział w pracach komisji nie przekracza łącznie z liczbą

przedstawicieli klubów radnych ustalonej przez Radę liczby członków komisji, Rada zatwierdza skład

osobowy komisji w formie głosowania nad listą zgłoszonych przedstawicieli klubów i tych radnych, którzy

złożyli deklarację przynależności.

6. W składzie komisji w okresie kadencji Rady, Rada dokonuje zmian w przypadku:

l) rezygnacji radnego z członkostwa w komisji ,

2) zmniejszenia lub zwiększenia liczby klubów radnych,

3) odwolania radnego ze składu komisji na wniosek klubu radnych, którego jest przedstawicielem lub

uzasadniony wniosek przewodniczącegokomisji.

7. W przypadku dokonywania zmian w składzie komisji w okresie kadencji Rady, postanowienia ust. 2-5

stosuje się odpowiednio.

§ 34c.

l. Członkowie komisji ze swego grona wybierają i odwolują przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego

komisji.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji przyjmuje obywateli w zakresie

skarg na działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji

kierowanych do Rady w ustalonych przez siebie terminach.

3. W czynnościach związanych z rozpatrzeniem skargi, wniosku i petycji , a kierowanych na zewnątrz komisję

reprezentuje jej przewodniczący .

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki przejmuje zastępca.

§ 34d.

l. Komisja działa na posiedzeniach zwolywanych przez przewodniczącegokomisji w miarę potrzeby.

2. O terminie, miejscu posiedzenia przewodniczący komisji zawiadamia jej członków telefonicznie lub

środkami komunikacji elektronicznej nie później niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Informacje o terminie, miejscu i porządku posiedzenia komisji podaje się do wiadomości publicznej przez

wywieszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, stronie internetowej powiatu oraz tablicy

ogłoszeń w Starostwie, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, którzy mogą zabierać głos w

dyskusji bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 34e.

I. Komisja opiniuje skargi, wnioski i petycje w formie uchwał. Uchwały zawierają uzasadnienie.
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treścią petycji,

2. Do przyjęcia uchwały komisji wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności połowy składu

komisji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

3. Radny , który wchodzi w skład komisji przeciwny podjętemu rozstrzygnięciu może sporządzić na piśmie

uzasadnienie własnego stanowiska, które będzie stanowiło załącznik do protokołu posiedzenia komisji .

4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół na piśmie .

§ 34f.

W sprawach nieuregulowanych w sposób szczególny, do komisji stosuje się odpowiednio przepisy statutu

dotyczące stałych komisji Rady .

§ 34g.

I. Komisja opiniuje skargi i wnioski z zachowaniem sposobu postępowania i w terminach zastrzeżonych w

ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017 r. poz. 1257 z

późn o zm.) .

2. Przewodniczący komisji przed zwołaniem posiedzenia komisji, której przedmiotem będzie opiniowanie

skargi lub wniosku, jest uprawniony do podjęcia czynności wyjaśniających , w szczególności do żądania

wyja śnień od Zarządu lub kierownika jednostki, którego skarga dotyczy lub w zakresie uwarunkowa ń

związanych z treścią wniosku.

3. Projekt uchwały Rady w sprawie sposobu załatwienia skargi lub wniosku na podstawie wyników analizy

przygotowuje przewodniczący komisji.

§ 34h .

I. Komisja opiniuje petycje z zachowaniem sposobu postępowania i w terminach zastrzeżonych w ustawie z

dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) .

2. Rozpatrzenie petycji obejmuje:

l) analizę treści petycji,

2) zasięgnięcie opinii Zarządu oraz innych podmiotów w przypadkach uzasadnionych

3) dyskusję w sprawie petycji ,

4) propozycję sposobu załatwienia petycji.

3. W sprawie wyrażenia opinii, o których mowa w ust. 2 pkt 2 przewodniczący komisji zwraca się na piśmie

wskazując zakres , formę oraz termin wyrażenia opinii. Termin nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.

4. Na posiedzenie komisji, na którym przeprowadza się dyskusję w sprawie petycji zaprasza się przedstawiciela

podmiotu wnoszącego petycję.

5. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie propozycji sposobu załatwienia petycji, tj.:
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a) uwzględnienia petycji w całości lub w części ,

b) nieuwzględnienia petycji ,

c) pozostawienia petycji bez rozparzenia w okolicznościach, o których mowa w art.12 ust.1 ustawy o

petycjach.

6. W przypadku uwzględnienia petycji w całości lub w części komisja opracowuje projekt właściwej uchwały

Rady .

§ 34i.

Skargi, wnioski i petycje są rejestrowane i przechowywane w Biurze Rady.

§ 34j.

l . Przewodniczący kom isji opracowuje zbiorczą informację o rozpatrzonych w roku kalendarzowym skargach,

wnioskach i petycjach w terminie do końca kwartału roku następnego i przekazuje PrzewodniczącemuRady

celem publikacji.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,

stronie internetowej powiatu."

12) § 35 ust. l otrzymuje brzmienie:

,,1. Rada w drodze uchwały powołuje stałe komisje - Komisję Budżetu, Rolnictwa, Zdrowia i Oświaty oraz

Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego, a także może powoływać ze swojego grona doraźne

komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy." ;

13) § 41 otrzymuje brzmienie:

,,1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej trzech radnych.

2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

4. Klub tworzy się na okres kadencji rady.

5. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania

założycielskiego.

6. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:

l) imię i nazwisko przewodniczącegoklubu,

2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie,

3) nazwę klubu - jeżeli klub ją posiada.
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7. Informacje, o których mowa w ust. 6, podlegają niezwłocznie aktualizacji w przypadku zaistnienia takiej

potrzeby.

8. Klub reprezentuje na zewnątrz przewodniczący klubu wybrany przez radnych - członków klubu.

9. Wszystkie kluby mają takie same prawa i obowiązki.

10. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu powiatu." ;

14) dodaje się § 41 a w brzmieniu:

,,1. Klub radnych ma uprawnienia do :

1) wyrażania opinii w sprawach będących przedmiotem sesji,

2) zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej.

2. Wyrażanie opinii następuje w formie pisemnej . Prezentacja opinii może nastąpić na sesji przez

przedstawiciela klubu.

3. W przypadku inicjatywy uchwałodawczej klubu przewodniczący klubu przedstawia Przewodniczącemu

Rady projekt uchwały w celu umieszczenia projektu w porządku obrad Rady. Prezentacji projektu uchwały

na sesji dokonuje wskazany przez klub przedstawiciel." ;

15) skreśla się § 49.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

Świętokrzyskiegoi ma zastosowanie do kadencji organów następującychpo kadencji 2014 r. -2018 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Końs ich

'/0/
Marian Król
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UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j . OZ.U. z 2018 r. poz. 995 z późno zm.) oraz niektórych innych aktów prawnych, zachodzi potrzeba

dostosowania Statutu Powiatu Koneckiego do obowiązującego stanu prawnego. Wobec powyższego, podjęcie

uchwały jest zasadne.
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