Uchwała Nr XXXIX/300/2018
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1995 z póżn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Powiatu Ostródzkiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/114/2015 Rady Powiatu
w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostródzkiego wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”
2) w §18 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sesje Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.
3) w §18 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a, w brzmieniu:
„2a. Nagrania, o których mowa w ust. 2, udostępniane są poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”
4) w § 19 po ustępie 7 dodaje się ust. 7a i 7b , w brzmieniu:
„7a. Na wniosek klubu radnych Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku
obrad najbliżej sesji Rady projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on
do Rady Powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
7b. W trybie, o którym mowa w ust.7a każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden
projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady.”
5) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20
1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu radni mogą kierować interpelacje do Starosty.
2. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie miedzy sesjami. Interpelację składa
się na piśmie, z krótkim przedstawieniem stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikającymi z tego pytaniami.
3. Radni składają interpelacje do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie
Staroście.
4. Starosta lub osoba przez niego upoważniona udziela odpowiedzi na interpelację na piśmie,
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.
5. Treść interpelacji oraz odpowiedzi na nie podawana jest niezwłocznie do publicznej
wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
powiatu oraz
w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. W sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o
konkretnym stanie faktycznym, radni mogą kierować zapytania do Starosty.
7. Do zapytań radnych przepisy § 20 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”

6) w § 21 dodaje się ustępy 6- 9 w brzmieniu:
„6. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni mogą zabierać głos bez ograniczeń
czasowych.
7. W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabrać mieszkańcy powiatu w liczbie
nie większej niż 15, którzy uprzednio pisemnie zgłosili Przewodniczącemu Rady chęć
zabrania głosu.
8. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7, powinno być poparte podpisami co najmniej 300 osób
i złożone Przewodniczącemu Rady najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
9. Przewodniczący dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych
zgłoszeń.”
7) w § 25:
a) w ustępie 1 po punkcie 4) dodaje się punkt 4a) w brzmieniu:
„4a) grupa co najmniej 500 mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze
do organu stanowiącego Rady Powiatu,”;
b) w ustępie 3 wyrazy: „podmioty wymienione w ust.1 pkt 1-4”
„podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4a”;

zastępuje się wyrazami:

8) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie
przycisku na konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, które umożliwia
sporządzenie imiennego wykazu głosowań.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.
3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji. Imienne wykazy głosowań
radnych załącza się do protokołu obrad sesji i podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej
poprzez zamieszczenie ich w biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”
9) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35 W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego
urządzenia do liczenia głosów, z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne w
następujący sposób: radni wyczytywani według listy wstają i określają sposób swojego
głosowania, co zostaje odnotowane przez pracownika Biura Rady lub wskazanego przez
Przewodniczącego Rady sekretarza obrad.”;
10) po § 46 dodaje się § 46a - 46b, w brzmieniu:
„Komisja skarg, wniosków i petycji
§ 46a
1. Rada rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli na zasadach i w trybie
określonym ustawami. W tym celu Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.

3. Rada wybiera Komisję Skarg, Wniosków i Petycji liczbie od 3 do 7 osób, w tym
Przewodniczącego.
§46b
1. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący.
2. Komisja może powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej składu.
4. Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w § 46a ust.1 przed rozpatrzeniem przez Radę,
Przewodniczący Rady zobowiązany jest przekazać Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opracowuje i przedstawia Radzie projekt rozstrzygnięcia
sprawy. Rada Zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawy w terminach przewidzianych
przepisami prawa.
6. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji Rada Kieruje się ograniczeniami jawności
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.”;
11) w § 56 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego
i wchodzi w życie z pierwszym dniem VI kadencji Rady Powiatu w Ostródzie.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostródzkiego

Zmiana Statutu Powiatu Ostródzkiego podyktowana jest koniecznością dostosowania jego zapisów
do przepisów prawa wprowadzonych ustawą 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)
Zmiany statutu Powiatu Ostródzkiego dotyczą: długości kadencji rady powiatu, inicjatywy
obywatelskiej, raportu o stanie powiatu, klubów radnych i projektów przez nie zgłaszanych, głosowań
na sesjach Rady, transmisji obrad Rady, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ora interpelacji i zapytań
radnych.

