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UCHWAŁA NR XL/206/2018
RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Łomżyńskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXX/169/2013 Rady
Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4513, z 2018 r. poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
a) „2. Kadencja Rady Powiatu trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.”,
b) ,,3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady
powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn.
zm.)”,
2) w § 9 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
,, 7a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu”,
3) w § 12 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
,,9. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do
porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli
wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji rady. W trybie o którym mowa
w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą
kolejną sesję rady powiatu.”
4) w § 17 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Sesje rady są jawne, a obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk.”;
5) w § 26 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
,,6. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 300 osób posiadających czynne prawa wyborcze do
organu stanowiącego”,
6) § 32 otrzymuje brzmienie:
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„1. W glosowaniu jawnym radni głosują przy wykorzystaniu urządzeń i systemu informatycznego,
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli z przyczyn
technicznych jest to niemożliwe, Przewodniczący Rady zarządza przeprowadzenie głosowania
imiennego, w sposób określony w ust. 2.
2. Podczas głosowania imiennego Przewodniczący Rady wyczytuje kolejno nazwiska radnych,
którzy odpowiadają jak głosują („za”, „przeciw”, lub „wstrzymuję się”).
3. Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos: „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuję się”.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady na podstawie imiennego wykazu
głosowania z systemu informatycznego lub protokołu imiennego głosowania, które stanowią załączniki
do protokołu sesji.
5. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
w starostwie powiatowym.”;
7) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał
przyjętych przez radę, imienne wykazy głosowań radnych, protokoły głosowań imiennych, protokoły
głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.”;
8) dodaje się § 44a w brzmieniu:
„44a.1. Rada rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu 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. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący.
4. Do zadań komisji skarg, wniosków i petycji należy:
1) opiniowanie wpływających do rady skarg na działania zarządu i powiatowych jednostek
organizacyjnych,
2) opiniowanie wpływających do rady wniosków i petycji,
3) opracowywanie projektów rozstrzygnięć i ich przedkładanie radzie powiatu,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę powiatu.
5. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu
komisji.
6. Komisja skarg, wniosków i petycji jest obowiązana przedstawić radzie powiatu sprawozdanie ze
swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady powiatu.”;
9) w § 45 w ust. 6 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
,,6.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”,
10) dodaje się § 49a w brzmieniu:
„49a.1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. W sprawie, o której mowa w ust. 1 decyzje podejmują przewodniczący zainteresowanych komisji,
którzy wyłaniają spośród siebie przewodniczącego wspólnego posiedzenia tych komisji.
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3. Wspólne posiedzenia komisji zwołują przewodniczący zainteresowanych komisji.
4. Warunkiem udziału danej komisji we wspólnym posiedzeniu jest obecność co najmniej połowy
ustalonego przez radę powiatu składu tej komisji.
5. Na wspólnym posiedzeniu komisji może być przeprowadzone wspólne głosowanie członków
komisji, które spełniły warunek co do quorum, jeżeli sprawa nie wymaga zajęcia oddzielnego stanowiska
przez te komisje.
6. Jeżeli sprawy rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu wymagają oddzielnego stanowiska
określonych komisji, komisje te przeprowadzają oddzielne głosowanie.”;
11) w § 51 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Klub radnych tworzy co najmniej trzech radnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
§ 3. Przepisy uchwały stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Województwa Podlaskiego.

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza

