
UCHWAŁA NR XXVI/205/17
RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany statutu powiatu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2.       Szczególny tryb i terminy pracy rady i jej komisji przy uchwalaniu budżetu, zatwierdzaniu 
sprawozdań finansowo-budżetowych oraz udzielaniu absolutorium, określają odrębne przepisy.”;

2) użyty w § 7 w ust. 2 wyraz „zaopiniowania” zastępuje się wyrazem „zapoznania”;

3) użyty w § 15 w pkt 2 wyraz „przywowyłać” zastępuje się wyrazem „przywoływać”;

4) użyte w § 16 w ust. 3 wyrazy „ust. 1" zastępuje się wyrazami „ust. 2”;

5) w § 17:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 1—4,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie

„5)    dyskusja radnych połączona z możliwością: zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, składania 
wniosków i opinii do uchwały przez radnych, kluby, komisje, zarząd, starostę lub przewodniczącego, jak 
również z rozpatrzeniem wniosków przez radę, jeżeli takie złożono;”,

- uchyla się pkt 6—8,

b) w ust. 2:

- w pkt 1 skreśla się wyrazy „przez ich autora”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)       dyskusja radnych połączona z możliwością: zadawania pytań, udzielania odpowiedzi, składania 
wniosków i opinii do sprawozdania lub informacji przez radnych, kluby, komisje, zarząd, starostę lub 
przewodniczącego, jak również z rozpatrzeniem wniosków przez radę, jeżeli takie złożono;”,

- uchyla się pkt 3,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.       Wycofanie i autopoprawka mogą nastąpić także ustnie w trakcie sesji bez jej przerywania 
i bez konieczności odrębnego posiedzenia w przypadku zarządu lub komisji.”;

6) w § 21 w ust. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)       skarbnika — jeżeli uchwała powoduje skutki finansowe dla budżetu powiatu;”,

b) uchyla się pkt 3;

7) w § 22:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „i numeru PESEL”;

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „oraz numeru PESEL”;

8) w § 23:
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a) użyte w ust. 1 wyrazy „do zaopiniowania przez właściwą merytorycznie komisję, ewentualnie inne komisje, 
oraz zarząd” zastępuje się wyrazami „do zapoznania komisjom i do zaopiniowania przez zarząd”,

b) uchyla się ust. 3—4;

9) w § 28 w ust. 1

a) w zdaniu pierwszym — wyrazy „wniosek właściwej merytorycznie komisji o przyjęcie (podjęcie)” zastępuje 
się wyrazami „inicjatywę wnioskodawcy przyjęcia (podjęcia)”,

b) w zdaniu drugim — skreśla się wyrazy „właściwej merytorycznie komisji”;

10) w § 40 w pkt 6 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem, po którym dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7)       przekazuje radnym drogą elektroniczną wszelką korespondencję skierowaną do rady.”;

11) w § 47:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    w trakcie sesji w odpowiednim punkcie porządku obrad:

a) przedstawiając ich treść tylko ustnie — jeżeli odpowiedź ma być udzielona tylko ustnie; albo

b) odczytując najistotniejsze ich tezy z równoczesnym złożeniem pisemnie za pośrednictwem 
przewodniczącego rady — jeżeli odpowiedź ma być udzielona pisemnie lub nie może być udzielona ustnie 
w tym samym dniu; albo”,

- w pkt 2 wyrazy „w każdym czasie” zastępuje się wyrazami „poza sesją”,

b) użyty w ust. 6 wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „ich”,

c) uchyla się ust. 8;

12) w § 50 w pkt 1:

a) wyrazy „rozpatrują i opiniują” zastępuje się wyrazami „mogą rozpatrywać i opiniować”,

b) wyrazy „również opiniują sprawy” zastępuje się wyrazem „również”;

13) w § 52 uchyla się pkt 2;

14) w § 53 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2—6 w brzmieniu:

„2.       Do kompetencji komisji rewizyjnej należą sprawy zastrzeżone odrębnymi przepisami, 
w szczególności:

1) przy zatwierdzaniu sprawozdań finansowo-budżetowych i udzielaniu absolutorium;

2) kontrole na zlecenie rady;

3) opiniowanie przekazanych petycji, wniosków i skarg.

3. Do kompetencji komisji budżetowej należą sprawy z zakresu:

1) opiniowania uchwały budżetowej rady (w tym jej zmian);

2) współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) ochrony praw konsumenta.

4. Do kompetencji komisji ds. rozwoju i gospodarki należą sprawy z zakresu:

1) transportu drogowego i dróg publicznych;

2) geodezji, kartografii i katastru;

3) gospodarki nieruchomościami;

4) administracji architektoniczno-budowlanej;

5) ochrony środowiska i przyrody;
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6) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

7) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

5. Do kompetencji komisji ds. zdrowia należą sprawy z zakresu:

1) promocji i ochrony zdrowia;

2) pomocy społecznej;

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej;

4) wspierania osób niepełnosprawnych.

6. Do kompetencji komisji ds. oświaty, kultury i sportu należą sprawy z zakresu:

1) edukacji publicznej;

2) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

3) sportu i turystyki.”;

15) użyty w § 55 w pkt 4 wyraz „przedstawia” zastępuje się wyrazami „może przedstawiać”;

16) w § 56 w ust. 2 uchyla się zdanie drugie;

17) § 58 otrzymuje brzmienie:

„§ 58. 1. W sprawach należących do właściwości dwóch lub więcej komisji, komisje mogą odbywać 
posiedzenia i podejmować uchwały, opinie, stanowiska, wnioski, sprawozdania lub inne dokumenty 
w dowolny sposób:

1) w jednym miejscu i czasie, podejmując:

a) wspólne dokumenty, które podpisują przewodniczący wszystkich takich komisji, albo

b) odrębnie każda własny dokument; albo

2) w odrębnym miejscu lub czasie.

2. Wyboru trybu współdziałania komisji dokonują: przewodniczący rady lub wspólnie przewodniczący 
takich komisji.”;

18) użyte w § 60 w ust. 1 wyrazy „ostatni prowadzący” zastępuje się wyrazami „osoba prowadząca”;

19) § 73 otrzymuje brzmienie:

„§ 73. 1. Zespół kontrolny w terminie 14 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół kontroli, który 
podpisują członkowie zespołu oraz kierownik jednostki kontrolowanej. Zespół kontroli protokół kontroli 
przekazuje do wiadomości zarządowi i radzie.

2. W protokole kontroli zespół kontrolny może zawrzeć wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia 
działalności jednostki kontrolowanej.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia komisję rewizyjną o sposobie wykonania wniosków 
i zaleceń w wyznaczonym terminie.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej może odwołać się do rady od protokołu kontroli w terminie 14 dni od 
jego otrzymania. Rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.”;

20) użyte w tytule rozdziału 10 wyrazy „skarg i wniosków” zastępuje się wyrazami „petycji, wniosków i skarg”;

21) w § 74:

a) użyte w ust. 1 wyrazy „skargę lub wniosek, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego” 
zastępuje się wyrazami „petycję, wniosek lub skargę”,

b) użyte w ust. 2—4, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „skarga lub wniosek”, zastępuje się użytymi 
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „petycja, wniosek lub skarga”,

c) w ust. 2 w pkt 3 otrzymuje brzmienie:
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„3)       jeżeli rada:

a) podtrzymuje swoje poprzednie stanowisko w sprawie ponowionej skargi, którą rada już rozpatrzyła jako 
bezzasadną,

b) pozostawia bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej 
przez radę;”;

22) w § 77 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ , chyba że tryb zwołania sesji to uniemożliwia”;

23) użyte w § 82 w ust. 1 wyrazy „w posiedzenia” zastępuje się wyrazami „w posiedzeniu”;

24) w § 89 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f)       nagrania z sesji rady powiatu;”.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/22/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie ustalenia 
przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu Brzeskiego, zmieniona przez uchwałę Nr XI/100/2003 Rady 
Powiatu Brzeskiego z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Powiatu 
Brzeskiego Nr VII/22/99 z dnua 1999 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Powiatu 
Brzeskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Kowalczyk
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