Uchwała Nr XLIII/328/2018
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 995 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr V/43/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 74 poz.
1277 ze zm. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 359 poz. 6390 oraz Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r.
poz. 5651), wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”
2) W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.”
3) W § 11 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu obowiązany jest wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął
on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie
określonym powyżej, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały
na każdą kolejną sesje rady powiatu.”
4) W § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Sesje rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania, o których mowa w zdaniu pierwszym, udostępniane są w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.”
5)

§ 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do
starosty.”

6)

§ 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17.1. Interpelacje składa się w sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z niej pytanie.
2. Radni składają interpelacje na piśmie do przewodniczącego rady powiatu na sesji lub
w okresie między sesjami, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Interpelacje składane na
sesji stanowią załącznik do protokołu z sesji.
3. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana na piśmie przez starostę lub osobę przez niego
wyznaczoną, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Przewodniczący rady powiatu informuje radę o złożonych interpelacjach oraz udzielonych
odpowiedziach, nie później niż na najbliższej sesji rady powiatu.

5. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości
poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
powiatu oraz na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.”
7)

§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczących aktualnych problemów powiatu,
a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym sprawy. Zapytanie
powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem oraz
wynikające z niego pytanie.
2. Do składania zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zapytania radnych, przepisy § 17 ust.
2-5 stosuje się odpowiednio.”

8)

W § 25:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 6) w brzmieniu:
„6) grupa mieszkańców powiatu w ilości co najmniej 300 osób posiadających czynne prawo
wyborcze do rady powiatu (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza).”
b) w ust. 4 za słowami „pkt 1-4”, dodaje się „i 6”.
c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szczegółowe zasady wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej określa odrębna uchwała.”

9)

W § 27 po ust. 1 dodaje się 1a-1c w brzmieniu:
„1a. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku
urządzenia technicznego umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowania radnych.
1b. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania,
o którym mowa w ust. 1a, przeprowadza się głosowanie imienne.
1c. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz na tablicach
informacyjnych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.”

10)

W § 30 uchyla się ust. 6 i ust. 7.

11)

Po rozdziale IV dodaje się rozdział IVa w brzmieniu:
„Rozdział IVa
Komisja skarg, wniosków i petycji
„§ 37a. 1. Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Komisja skarg, wniosków i petycji ma status
stałej komisji rady powiatu.
2. W skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem
radnych pełniących funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady powiatu oraz
radnych będących członkami zarządu powiatu.
3. Rada powiatu powołuje i odwołuje przewodniczącego komisji oraz pozostałych jej
członków, w tym wiceprzewodniczącego komisji, w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
4. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący lub w razie jego
nieobecności, wiceprzewodniczący komisji.
5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu komisji, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie

ręki. W przypadku równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć. W przypadku
ponownej równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Członek komisji podlega wykluczeniu z udziału w posiedzeniu, jeżeli istnieje okoliczność
tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej
sprawie. O wyłączeniu członka komisji z udziału w posiedzeniu rozstrzyga komisja.
7. Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w ust.1 przed rozpatrzeniem przez radę,
przewodniczący rady zobowiązany jest przekazać komisji skarg, wniosków i petycji celem
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
8. Komisja odbywa swoje posiedzenie niezwłocznie po wpłynięciu skargi, wniosku lub
petycji. Komisja na jednym posiedzeniu może rozpatrywać więcej niż jedną sprawę.
9. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby związane z rozpatrywanymi sprawami. Może także, za zgodą rady powiatu,
powoływać rzeczoznawców, ekspertów lub biegłych oraz w przypadku konieczności,
odbywać posiedzenia wyjazdowe.
10. Komisja skarg, wniosków i petycji opracowuje i przedstawia radzie powiatu projekt
rozstrzygnięcia sprawy poprzez sporządzenie projektu uchwały rady wskazującego sposób
rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku gdy postępowanie w sprawie skargi, wniosku lub petycji nie zostanie
zakończone przed upływem kadencji rady, jest ono prowadzone przez komisję w następnej
kadencji.”
12)

W § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”

13)

W załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn: „Regulamin
głosowania Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku
urządzenia technicznego umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowania radnych.
2. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeprowadzenie głosowania,
o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Głosowanie imienne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady (obrad).
4. W głosowaniu imiennym radni wyczytywani z listy sporządzonej w kolejności
alfabetycznej oddają głos poprzez wypowiedzenia słów: „ głosuję: „za", „przeciw" lub
„wstrzymuję się”. Przewodniczący sumuje poszczególne głosy i na ich podstawie ogłasza
wynik głosowania. Wyniki głosowania odnotowuje się na imiennym wykazie radnych,
sporządzonym w kolejności alfabetycznej, który dołącza się do protokołu z sesji i podaje
niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób określony w § 27 ust. 1c statutu powiatu.
5. W przypadku, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, rada
powiatu może dokonać ponownego głosowania. Do przeliczania głosów przewodniczący
może wyznaczyć radnych.”

14)

Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady Powiatu następujących po
kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII/328/2018
Rady Powiatu czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 września 2018 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in.
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) należy dokonać nowelizacji Statutu
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uwzględniającej zmiany wprowadzone powyższą ustawą.
Zmiany te dotyczą w szczególności: wydłużenia kadencji samorządu powiatowego do 5 lat,
terminu zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu, obowiązku powołania przez radę
powiatu komisji skarg, wniosków i petycji, wprowadzania do porządku obrad projektów uchwał
zgłoszonych przez kluby radnych, obowiązku transmitowania i utrwalania sesji rady powiatu za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniania nagrań z sesji w biuletynie
informacji publicznej i na stronie internetowej powiatu, obowiązku przeprowadzania głosowań
imiennych oraz publikowania ich również na stronie internetowej powiatu i w biuletynie informacji
publicznej oraz ustalenia minimalnej liczby członków klubu radnych.
Powyższe zmiany w Statucie będą obowiązywać od nowej kadencji Rady Powiatu w latach
2018-2023, wybranej w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

