
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/341/18 

RADY POWIATU BRZESKIEGO 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu powiatu 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu 

powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1657 oraz z 2017 r. poz. 376) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 13 użyty wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”; 

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odrębne przepisy określają szczególny tryb (w tym terminy) pracy rady i jej komisji w szczególności przy: 

1) uchwalaniu budżetu; 

2) zatwierdzaniu sprawozdań finansowo-budżetowych; 

3) rozpatrywaniu raportu o stanie powiatu; 

4) udzielaniu absolutorium i wotum zaufania; 

5) rozpatrywaniu petycji.”; 

3) w § 10: 

a) w ust. 5 użyte wyrazy „chyba że radny żądania doręczenia” zastępuje się wyrazami „a jeżeli nie ma 

takiej możliwości – ”, 

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Materiały związane z projektem nowego budżetu powiatu, sprawozdaniami z wykonania budżetu 

powiatu i raportem o stanie powiatu — doręcza się radnym co najmniej 14 dni przed terminem sesji.”. 

4) w § 13: 

a) w ust. 2 użyte wyrazy „wniosek formalny radnego” zastępuje się wyrazami „wniosek formalny”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej kworum — nie przerywa się obrad, 

niemożliwe są jednak głosowania w sprawach innych niż wnioski formalne.”; 

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli przy konieczności głosowań i braku kworum nie jest możliwe kontynuowanie obrad, powyższe 

środki przysługują samodzielnie przewodniczącemu, przy czym wznowienie następuje nie później niż 

w ciągu 7 dni od odroczenia.”; 
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6) w § 15 w pkt 1 użyte wyrazy „zwracać uwagi dotyczące czasu jego trwania oraz ograniczyć jego czas” 

zastępuje się wyrazami „a jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, również zwracać uwagi dotyczące 

czasu jego trwania oraz ograniczyć jego czas według ustaleń rady”; 

7) w § 16: 

a) w ust. 2: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów poprzednich sesji;”, 

- uchyla się pkt 7, 

- w pkt 8 użyty wyraz „sesji” zastępuje się wyrazami „sesji, chyba że sesja została zwołana na wniosek albo 

poza planem pracy”, 

b) uchyla się ust. 3; 

8) w § 18 w ust. 3 dodaje się zdanie: 

„Przepisy odrębne określają udział w debacie nad raportem o stanie powiatu.”; 

9) w § 19 w ust. 1 w zdaniu wstępnym do wprowadzenia użyte wyrazy „Radni i kluby” zastępuje się 

wyrazami „Radni, kluby i starosta”; 

10) w § 20 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) mieszkańcy powiatu na zasadach określonych w przepisach odrębnych1).”; 

11) w § 21: 

a) w ust. 5 w pkt 2 użyte wyrazy „papierowej w jednym egzemplarzu” zastępuje się wyrazem „papierowej”, 

b) w ust. 6 użyte wyrazy: 

- „Dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 2 wymagają odręcznego podpisania” zastępuje się wyrazami 

„Dokumenty te w co najmniej jednej formie wymagają podpisania”, 

- „skarbnika lub sekretarza albo osoby wymienione w ust. 4 pkt 3” zastępuje się wyrazami „skarbnika, 

sekretarza, kierownika komórki organizacyjnej starostwa, jednostki organizacyjnej powiatu lub 

powiatowej służby, inspekcji lub straży”; 

12) uchyla się § 22; 

13) w § 23 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) dotyczącej skargi, wniosku lub petycji.”; 

14) w § 30: 

a) w ust. 1 w pkt 1 użyte wyrazy „jawnego, w tym imiennego” zastępuje się wyrazem „jawnego”, 

b) ust. 2-3 otrzymuje brzmienie: 

„2. Za głosy ważne uznaje się te, które oddane zostały za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz 

wstrzymujące się, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. 

3. W głosowaniu jawnym radni głosują imiennie: 

1) według zasad ogólnych określonych ustawą — za pomocą zapewnionych przez starostwo urządzeń, 

w sposób umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych; albo 

2) jeżeli głosowanie za pomocą urządzeń jest niemożliwe z przyczyn technicznych, po stwierdzeniu,  

że obrady są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego co najmniej dźwięk — wówczas głosują 

                                                      
1) W dniu podejmowania niniejszej uchwały oczekuje na zastosowanie art. 42a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) dodany przez art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywatelski w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130). 
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wywołani przez przewodniczącego, ustnie wypowiadając słowa »za«, »przeciw« albo »wstrzymuję 

się«; albo 

3) jeżeli również utrwalanie dźwięku jest niemożliwe z przyczyn technicznych — wówczas głosują 

obiegowo na wspólnym dla wszystkich radnych imiennym wykazie ich głosowania, a następnie 

przewodniczący dla publiczności wyczytuje grupami – radnych głosujących za lub przeciw albo 

wstrzymujących się.”. 

15) w § 32 w ust. 1 użyte wyrazy „na piśmie” zastępuje się wyrazami „w formie dokumentowej”; 

16) w § 33: 

a) w ust. 1: 

- uchyla się pkt 5, 

- pkt 6–7 otrzymują brzmienie: 

„6) streszczenie przebiegu obrad poprzez wymienienie osób, które zabrały głos, w miarę możliwości  

z oznaczeniem czasu, o którym rozpoczęły wystąpienie; protokół nie zawiera transkrypcji ani 

streszczeń wypowiedzi poszczególnych osób; 

7) wyniki głosowań;”. 

b) w ust. 2 skreśla się użyte wyrazy „protokoły głosowań tajnych od komisji skrutacyjnych, informatyczny 

nośnik danych zawierający nagranie dźwiękowe sesji,”, 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do protokołu załącza się również: 

1) imienne wykazy głosowań radnych (sporządzone i utrwalone za pomocą urządzeń, odtworzone  

z nagrań przez komórkę organizacyjną starostwa obsługującą radę lub sporządzone obiegowo przez 

radnych); 

2) protokoły głosowań tajnych od komisji skrutacyjnych.”. 

16) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. Nagrania obrad tworzą odrębny zbiór lub dołącza się je do protokołów.”; 

17) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35. W ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu, radni lub inni uczestnicy danej sesji mogą zgłaszać 

wnioski o jego sprostowanie lub uzupełnienie, które, jeżeli nie powodują zmian istotnych 

(merytorycznych) i nie budzą wątpliwości, przewodniczący uwzględnia samodzielnie w całości, 

informując o tym radę, albo przekazuje jej do rozstrzygnięcia.”; 

18) w § 39: 

a) w ust. 1 użyte wyrazy „Odpis protokołu po jego przyjęciu i podpisaniu oraz podjęte uchwały” zastępuje 

się wyrazami „Podjęte uchwały”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) w ust. 3 skreśla się użyte wyrazy „przez starostę” oraz „w szczególności do właściwego wojewody  

i regionalnej izby obrachunkowej,”; 

19) w § 40: 

a) w pkt 2 użyty wyraz „współpracuje” zastępuje się wyrazami „wydaje polecenia i współpracuje”, 

b) w pkt 3 użyte wyrazy „skarg i wniosków” zastępuje się wyrazami „skarg, wniosków i petycji”; 

20) uchyla się § 47; 

21) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie: „Kluby radnych”; 

22) w § 48 uchyla się ust. 1; 
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23) w § 53: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) komisję skarg, wniosków i petycji;”, 

b) w ust. 2: 

- w pkt 1 użyte wyrazy „i udzielaniu absolutorium” zastępuje się wyrazami „oraz udzielaniu 

absolutorium i wotum zaufania”, 

- uchyla się pkt 3, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do kompetencji komisji skarg, wniosków i petycji należy ich badanie i wyjaśnianie przed 

rozpatrzeniem przez radę.”. 

24) w § 59 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli na wniosek komisji jej posiedzenie zostało trwale nagrane, do protokołów i nagrań posiedzeń 

komisji stosuje się odpowiednio zmiany wynikające z przepisów o protokołach i nagraniach sesji rady.”; 

25) w § 63 oraz w § 85 dodaje się przecinek i wyrazy „ , przy czym głosowania nie muszą być imienne ani  

za pomocą urządzeń (wówczas głosuje się przez podniesienie ręki lub aklamację), a obrady nie muszą być 

transmitowane ani nagrywane.”; 

26) tytuł rozdziału 10 otrzymuje brzmienie: „Skargi, wnioski i petycje”; 

27) w § 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„4. W celu zbadania i wyjaśnienia petycji, skargi lub wniosku, rada przekazuje je komisji skarg, 

wniosków i petycji. Opinia innych komisji nie jest wymagana.”; 

28) w § 81 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Jeżeli na wniosek zarządu jego posiedzenie zostało trwale nagrane, do protokołów i nagrań posiedzeń 

zarządu stosuje się odpowiednio zmiany wynikające z przepisów o protokołach i nagraniach sesji rady.”; 

29) § 89 otrzymuje brzmienie: 

„§ 89. Takie dokumenty starostwo udostępnia również, w uzupełnieniu trybów dostępu do informacji 

publicznej i sektora publicznego, do wglądu w miejscu przeznaczonym dla swoich klientów, w dniach 

i godzinach jego pracy, w obecności pracownika starostwa, w tym także umożliwia sporządzanie przez 

zainteresowanych notatek i odpisów, a na wniosek osoby wykazującej do tego interes faktyczny lub 

prawny – również uwierzytelnia kopie.”; 

30) w załączniku nr 3 w jednostkach organizacyjnych powiatu nieposiadających osobowości prawnej w pkt 10 

skreśla się wyraz „Rolniczych – ” wraz z myślnikiem. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Kowalczyk 
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