UCHWAŁA NR LXVI.79.2022
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 2 ust. 4, art. 19, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LXV.72.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie
nadania Statutu Powiatu Opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Św. poz. 2642), wprowadza się następujące zmiany
i uzupełnienia:

1) w § 4 pkt 10 wyrazy (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) zastępuje się wyrazami (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526);
2) w § 4 pkt 11 wyrazy (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1431 i 2052) zastępuje się wyrazami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301);

3) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Starosta w trybie zarządzenia wprowadza zasady tworzenia aktów normatywnych dla organów
powiatu.";;
4) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej określając
ich liczbę zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16 ust. 2 ustawy. W przypadku nieobecności
przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany
przez komisję, a w wypadku jego nieobecności osoba wskazana przez przewodniczącego. Natomiast
w przypadku braku przewodniczącego Komisji oraz wiceprzewodniczącego obowiązki przewodniczącego
wykonuje radny najstarszy wiekiem. Komisja może również wybrać ze swojego grona sekretarza
komisji.";;

5) § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada powiatu wybiera członków komisji skarg, wniosków i petycji określając ich liczbę zgodnie
z zasadami wskazanymi w art. 16a ust. 2 ustawy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący wybierany
przez członków komisji. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje
wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję, a w wypadku jego nieobecności osoba
wskazana przez przewodniczącego. Natomiast w przypadku braku przewodniczącego Komisji oraz
wiceprzewodniczącego obowiązki przewodniczącego wykonuje radny najstarszy wiekiem. Komisja może
również wybrać ze swojego grona sekretarza komisji.";;

6) § 47 ust. 5 wyrazy „przewodniczącym tylko jednej z nich" zastępuje się wyrazami „przewodniczącym tylko
dwóch z nich".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

Id: CA6954D1-94E1-4089-9C11-795E917C93A0. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka
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Uzasadnienie

W myśl art. 12 pkt 1 stawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),
stanowienie statutu powiatu należy do właściwości rady powiatu. Nadmienić należy, że uchwała dotycząca
statutu jednostki samorządu terytorialnego jest aktem prawa miejscowego regulujących podstawowe,
a zarazem najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania samorządu (art. 40 ww. ustawy). W kolejnym
19 artykule uregulowano, że organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę,
a także zasady tworzenia klubów radnych określone są w statucie, w związku że zmiany dotyczy zasad
funkcjonowania komisji rady powiatu wskazano w uchwale go w podstawie prawnej.

Poniżej omówiono i przedstawiono zmiany jakie proponujemy dokonać w statucie oraz wskazano z jakich
przyczyn wystąpiła konieczność dokonania zmiany:
1) w § 4 pkt 10 i 11 dokonano aktualizacji publikatorów ustaw, który w minionym okresie uzyskały inne
oznaczenia;

2) w § 27 po ust. 3 dodano się ust. 4 w celu uregulowania zasad tworzenia aktów normatywnych dla
organów powiatu, tak aby to Starosta wydał stosowane zarządzenie normujące wewnętrzne zasady, w tym
szczególności określenie przyjętych praktyk daty wpływu aktu do biura rady, uzgodnienia aktów itp.;
3) zmieniono § 39 ust. 2 oraz § 46 ust. 2 regulując sytuację, które mogą nastąpi, gdy nie nastąpi wybór
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji. Wymaga tego aktualna sytuacja w Komisji skarg
wniosków i petycji, gdzie przewodniczący złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji oraz
wiceprzewodniczący złożył rezygnację z członkostwa w ogóle w Komisji;
4) zmieniono również § 47 ust. 5 poprzez umożliwienie rademu bycie przewodniczącym dwóch komisji
wobec obecnie panującego problemu z wyborem przewodniczących poszczególnych Komisji.

Mając powyższe na uwadze należało podjąć uchwałę.

Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru (S.Z.)
Uzgodnienie prawne: r. pr. Ewelina Płatek -Kosior
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