UcHwAŁA Nr XLIII/ 24| 120|8
RADY POWIATU W KOLBUSZOWEJ
z dnia 27 września
2018r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolbuszowskiego.
Działa1ąc
na podstawieart.2 ust.4,art.8aust.3,art.12 pkt 1' art.|9,art.
32 ust. 4 i 5, art.40 ust.2oraz art.43 ust.2ustawyz dnia 5 częrwca1998r.
o samorządziepowiatowym(Dz. U. z f0|8 r., poz.995 z późn.zm.)
Rada Powiatu w Kolbuszowej
uchwa|a,co następuje:
s l. W Statucie Powiatu Ko|buszowskiegouchwa|onymUchwałą
Nr XXVII/245/05 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawieuchwaleniaStatutuPowiatuKolbuszowskiego,zmienionejUchwałą
Nr XII/76/07 Rady Powiatu w Ko|buszowej z dnia 20 września2007r.,
wprowadzasię następujące
zmiany:.
1) w $ 1 dodajesię pkt 4 w brzmieniu:
klubów radnych.'',
,',4)zasadydziałania
2) w $ 14w ust.1po pkt5 dodajesiępktów brzmieniu:
''6) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji działającąw zakresie badania
wniesionychdo Rady Powiatu skarg,wniosków i petycji'',
3) w $ 14 ust.2 częśó
wstępnaotrzymujebrzmienie:
,,2. Ponadtodo zadańkomisji stĄch' z wyjątkiemKomisji Skarg, Wniosków
i Petycji,na|eży:,,,
-

4) po Rozdzia|eV dodajesię Rozdzial Va Zasady i tryb dzialania Komisji
Skarg Wniosków i PeĘcji
5)w$46:
1/w ust.l po pkt 4 dodajesię pkt 5 w brumieniu:
,,5/ grupamieszkańcówpowiatuw ilościco najmniej300 osób posiadających
czynneprawowyborcze do rady.',
2/ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
''5.Projekty uchwałsą opiniowaneprzez radcę prawnego co do zgodności
przepisamiprawa.'',
z obowiązującymi
ó)w$53:
1/ ust.l otrzymujebrzmienie:

jawnegookreśla
ustawa.'',
,,I. Zasadygłosowania
2l ust.2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Radny, głosującza pomocą urządzeniaumożliwiającegosporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu głosowania,opowiada się ,,za'' uchwałą,
kandydaturąlub wnioskiem,jest ,,przeciw,,,Q4, o ile jest to dopuszczalne
w procedurze danego głosowania,,wstrzymujesię od głosu'', dodatkowo
sygnalizując sposóbgłosowaria poprzezpodniesienieręki.'',
3/ ust.3 otrzymujebrzmienie:
,,3. Głosowanieimienne odbywa się w taki sposób, ze radny,po wywołaniu
kolejno z |isty przez PrzewodniczącegoRady, wypowiada się czy jest ,,za,,
uchwałą,kandydaturąlub wnioskiem, czy jest ,,przeciw,,,czy o ile jest to
dopuszczalnew procedurzedanegogłosowania,
,,wstrzymujesię od głosu.'',
7) po $ 99 dodaje się $$ 99a' 99 b i 99 c w brzmieniu:
,,$99a
1' PracąKomisji Skarg ,Wniosków i Petycji zwanejdalej ,,komisją''kierujejej
przewodniczący.
2. Przewodniczący
komisji:
pracękomisji,
l) organizuje
2) zwołuje posiedzeniakomisji i kierujejej obradami,
komisji przynajmniejraz w roku.
3) składaRadzie sprawozdaniez działalności
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji
przewodniczącego
komisji.
komisji wykonujewiceprzewodniczący
-

zadania

4. Komisja rozpatĄe i rozstrzygasprawyna posiedzeniuzwykłąwiększością
głosóww obecności
co najmniejpołowyskładukomisji. W przypadkurównej
komisji.
|iczbygłosów,decydujegłosprzewodniczącego

s eeb

l. Zawiadomienieo posiedzeniukomisji wraz z porządkiemobradpowinnobyć
dostarczoneczłonkomkomisji co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym
terminęmposiedzenia.
2. Z posiedzeniakomisji sporządzasięprotokoł'który podpisujeprzewodniczący
komisji lub wiceprzewodniczącykomisjijeże|iprzewodniczyobradom.
$ 99c
l. Komisja rozpatru1ącsprawę i prowadząc postępowaniewyjaśniające
w związkuze złoircną
skargą,wnioskiemlub petycjąmoże:
1) wystąpićdo ZarząduPowiatu bądźkierownikajednostki organizacyjnej
powiafu z wnioskiemo zajęciestanowiska, ńoŻenieustniena posiedzeniu

komisji, bądź pisemnie dodatkowych wyjaśnień w zakresie zarzliÓw
stanowiących przedmiot skargi, przedmiotu wniosku lub petycji oraz
o udostępnieniedokumentacjiźródłowejw danej sprawie,
2) wysłuchaćwyjaśnieńskarżącego,wnioskodawcy lub składającegopetycję,
3) zbierać i gromadzić materiĄ oraz wyjaśnienia.
2. Komisja przygotowuje projekt uchwałyRady w rozpatrywanej sprawie wraz
z uzasadnieniem.
3. W przypadku stwierdzeniaw trakcie postępowania,że Rada niejest organem
właściwymdo rozpatrzeniaskargi, wniosku lub petycji, przewodniczącykomisji
niezwłocznieinformuje o tym PrzewodniczącegoRady.''
8) w $ lll pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2l powołania-Skarbnik Powiatu,'',
9) $ 113 otrzymuje brzmienie:
,,$ l13. Wicestarostaprowadzi sprawy powierzone mu przez Starostę,a podczas
nieobecnościStarostywszystkie sprawy należącedo kompetencji Starosty.'',
10) w $ 119 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
',1. Dokumenty z zakresu działaniaRady, Zarządu i Komisji udostępnia się
w Biurze Rady w kaŻdy dzień roboczy w godzinach pracy Starostwa
Powiatowegow Kolbuszowej.".
$ 2. Uchwałapodlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Wojewódawa
Podkarpackiego i wchodzi w iycie pierwszego dnia kadencji organówjednostek
samorządu terytorialnego następującej po kadencji organów wybranych
w wyborach przeprowadzonychw dniu l6 listopada 2014 r.
Przew odn iczqcy Rady,ń owia tu
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