
projekt 

Uchwała Nr   ……/ 2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  ……….  2018 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Powiatu Wągrowieckiego 

 

Na podstawie art.169 ust.4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku (Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U z 2018r.,poz. 995 ze zm.)  

Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Statucie Powiatu Wągrowieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu 

Wągrowieckiego nr XVI/121/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Wągrowieckiego (Dz.U. Woj.Wlkp. z 2012r., poz. 1928) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)w §7 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2 Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”; 

 

2)w § 8: 

a)ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień 

przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.”; 

 

b)ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3.W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą prezes 

Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu 

terytorialnego na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do 

rady powiatu.”; 

 

3) w §15 ust.10 pkt 6) otrzymuje brzmienie: 

 „6) wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy”; 

 

4)§16 otrzymuje brzmienie : 

 „§16.1.Radni mogą składać interpelacje do starosty za pośrednictwem   

przewodniczącego rady. 

2. Interpelację składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja 

powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 

oraz wynikające z niego pytania. 

3.Interpelacje składa się na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 

niezwłocznie staroście. 

4.Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 

wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego . Starosta 

lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.”; 

 

5) §17 otrzymuje brzmienie: 

„§17.1.Radni mogą składać zapytania do starosty w sprawach dotyczących powiatu. 

2. Zapytania składa się w  sprawach  dotyczących  bieżących  problemów  powiatu,                   

a także  w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym. Zapytanie powinno 



zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz 

wynikające z niego pytania. W sprawach zapytań stosuje się odpowiednio §16 ust.3  i 4. 

3. Radni mogą formułować wnioski i składać oświadczenia. 

4.Wnioski i oświadczenia składa się w formie ustnej lub pisemnej do przewodniczącego 

rady. 

5.Wnioski i oświadczenia formułuje się w celu poprawy istniejącej sytuacji. Wnioski                     

i  oświadczenia powinny precyzować cel jaki chce się osiągnąć poprzez jego realizację. 

6.Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na wniosek lub oświadczenie nie jest możliwe, 

udzielenie odpowiedzi radnemu następuje za pośrednictwem przewodniczącego rady                   

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.”; 

 

6) § 18 ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przewodniczący rady może udzielić też głosu innym osobom obecnym na sesji rady.”; 

 

7)§ 19 ust.3 otrzymuje brzmienie: 

 „3.Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w sesji rady”.; 

 

8) §21 ust.1 pkt  6) otrzymuje brzmienie: 

  „6) grupa mieszkańców powiatu wykazująca inicjatywę uchwałodawczą.”; 

 

9)w §24: 

a)ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1.W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni”; 

 

b) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W głosowaniu jawnym głosowanie odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a gdy nie jest to możliwe 

z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne przez podniesienie ręki.” 

 

 c)po ust. 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu: 

„6. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy 

ogłoszeń starostwa powiatowego”; 

 

10) w § 31 po ust.1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

 „1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania  obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej i na stronie internetowej powiatu. 

 

 1b.Nagrania przebiegu sesji archiwizuje sie na płytach DVD.”; 

 

11) w § 37 uchyla się ust.8; 

 

12) po §45 dodaje się §§ 45a,45b i 45c w brzemieniu: 

 

 „§45a. 1.Komisja skarg, wniosków i petycji powołana jest przez radę powiatu do 

rozpatrywania: skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli. 



2.Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje też skargę na działalność starosty, 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży, których 

rozpatrywanie należy do kompetencji powiatu. 

3.Komisja podlega wyłącznie radzie powiatu i działa w jej imieniu. 

4.W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w §10 

ust.1 oraz będącymi członkami zarządu.” 

 

 §45b. 1.Pracami komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący. 

2.Rada Powiatu wybiera członków komisji skarg, wniosków i petycji w liczbie co 

najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego , zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

3.Przewodniczący komisji: 

1)organizuje prace komisji, 

2)zwołuje posiedzenia komisji w miarę potrzeby, 

3)kieruje obradami komisji, 

4) składa radzie, raz do roku, sprawozdanie z działalności komisji. 

4.Do zadań komisji skarg, wniosków  i petycji należy: 

1)opiniowanie wpływających do rady powiatu skarg na działalność zarządu powiatu                    

i powiatowych jednostek organizacyjnych, starosty kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz służb inspekcji i straży; 

2)opiniowanie wpływających do rady wniosków i petycji; 

3)opracowanie projektów rozstrzygnięć i ich przedkładanie radzie powiatu; 

4)wykonywanie innych zadań zleconych przez radę. 

 

§45c. 1.Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na 

posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

komisji . W przypadku równej liczby głosów , decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2.Posiedzenie komisji jest prawomocne, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa 

ogólnego składu komisji. 

3. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie komisji. 

4.Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół. Protokół podpisuje sekretarz              

i przewodniczący komisji. 

5.Komisja skarg, wniosków i petycji, za zgodą rady powiatu, może powoływać 

rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.”; 

 

13) § 57 otrzymuje brzmienie: 

„57.Zadaniem przewodniczącego rady jest wyłączne organizowanie prac rady oraz 

prowadzenie obrad rady.”; 

 

14) § 58 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2.Zarząd składa się z 5 osób, w tym starosty jako przewodniczącego, wicestarosty oraz 

członków zarządu.”; 

 

15) § 59 otrzymuje brzmienie: 

„§59. 1.Ze starostą i wicestarostą zawsze nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 

wyboru. 

2.Z pozostałymi członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru 

jeżeli nie zostali wybrani spośród radnych.”; 

 



16) po §60 dodaje się §60a w brzmieniu: 

„§60a 1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport                    

o stanie powiatu. 

2.Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,                  

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu I budżetu 

obywatelskiego. 

3.Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust.1 podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności . Nad przedstawionym 

raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 

4.W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń 

czasowych. 

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos, 

jeżeli złożą do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie , poparte podpisami co 

najmniej 150 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na którym zwołana została 

sesja, podczas której ma być  przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania od przewodniczącego rady 

zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 

6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza 

głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu 

zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi 

powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 

zarządowi powiatu wotum zaufania. 

7. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. 

8. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 

7, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie 

nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd 

większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.”; 

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

2.Przepisy statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji następujących  

po kadencji , w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.   

 

            Przewodnicząca 

                                                                                      Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

           -------------------------------- 

        / Małgorzata Osuch /



 


