
  UCHWAŁA NR XLII/223/2018 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 28 września 2018 roku 

 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego 

 
Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 19 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 
Dz.U.2018.1000, Dz.U.2018.1349, Dz.U.2018.1432), a także art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz § 77 Statutu Powiatu Pińczowskiego  
(Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2015 r., poz. 2695) – Rada Powiatu w Pińczowie uchwala co 
następuje: 
 
§1.  W Statucie Powiatu Pińczowskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/45/2015 
Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 11 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 
1) W § 13 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.” 

2) W § 15 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 
„3. Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na 7 dni przed 
rozpoczęciem sesji.”. 

 
3) W § 18 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
„§ 18. 1. Sesje Rady Powiatu są jawne, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.”. 
 
4) W § 19 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie:  

„7.  Porządek obrad sesji powinien obejmować w szczególności: 
1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, 
2) podjęcie uchwał, 
3) interpelacje i zapytania radnych 
4) wnioski, oświadczenia radnych.”.            

 
5) w §26 ust. 1 w  punkcie 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 o treści: 

„6)  mieszkańcy powiatu, na zasadach wynikających z ustawy oraz odrębnej uchwały.”. 
 

6) § 32 otrzymuje nowe brzmienie:  
„§ 32. 1. Głosowanie jawne na sesjach Rady Powiatu odbywa się przez podniesienie ręki 

przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głosowań radnych. Wydruk imiennych głosowań radnych załącza się do 
protokołu z sesji. 
2. W przypadku gdy z przyczyn technicznych brak możliwości przeprowadzenia głosowania 

przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu 
głosowań radnych przeprowadza się głosowanie imienne. 

3. Głosowanie imienne odbywa się przez: 
a) wyczytywanie przez jednego z Wiceprzewodniczących Rady, wskazanego przez 

Przewodniczącego Rady Powiatu, kolejno zgodnie z listą obecności nazwiska radnych, 
którzy odpowiadają jak głosują: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”,  

b) na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos,  



c) niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Rady odczytuje zbiorczy 
wynik  głosowania, 

d) sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji rady powiatu załączając 
listę, o której mowa ust. 3 lit.b.”  

 
7) W § 35 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „wydruk 

imiennych głosowań.” 
 

8) Po §44 dodaje się § 44a o treści: 
„§ 44a. 1. Rada Powiatu rozpatruje składane przez obywateli:  
a) skargi na działania zarządu powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne,  
b) wnioski oraz petycje.  
2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 Rada Powiatu powołuje Komisję  

skarg, wniosków i petycji składanych przez obywateli. 
     3. Pracą Komisji skarg, wniosków i petycji kieruje przewodniczący. 
     4. Rada Powiatu wybiera przewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków  

Komisji, w tym przedstawicieli wszystkich klubów. 
5. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje wstępnie wpływające do Rady skargi,   
   wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię. 

6. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności,    
obiektywizmu i rzetelności oraz wnikliwości. 

7. Wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do  
Przewodniczącego Komisji.  

8. W celu wykonywania swoich obowiązków Komisja może zwrócić się do organu  
wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem organu 
wykonawczego o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, 
wniosku i petycji. 

9. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na  
jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

10. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który stanowi podstawę  
sformułowania opinii. 

     11. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub  
niezasadności skargi i wniosku lub propozycję stanowiska Rady w zakresie dalszego 
procedowania w sprawie petycji, wraz z uzasadnieniem. 

12. 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. 

13. Sekretarz Komisji sporządza z jej posiedzenia protokół oznaczony cyframi arabskimi, 
łamanymi przez cztery cyfry roku kalendarzowego, w którym sprawa się rozpoczęła. 
Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu.  

14. Komisja proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych 
terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.”  

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.    
 
§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i stosuje się ją do kadencji organów powiatu 
pińczowskiego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 


