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UCHWAŁA NR XVII/141/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zn.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu uchwalonym uchwałą Nr II/14/02 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 12 grudnia 
2002r., wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 51 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący posiedzenia. Decyzje wydane przez zarząd w sprawach 
z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. 

W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy brali udziałw wydaniu decyzji.”,

2/ § 71 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 71. 1. Komisja rewizyjna ustala plan pracy, w tym także plan i zakres kontroli, który przedkłada radzie  
powiatu do zatwierdzenia w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

2. Oprócz kontroli planowanych mogą być prowadzone przez komisję rewizyjną kontrole doraźne na 
zlecenie rady. 

3. Komisja rewizyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące skarg na działalność 
podmiotów,o których mowa w art. 229 pkt 4 ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Przewodniczący rady przedkłada treść skargi skierowanej do rady powiatu przewodniczącemu 
komisji rewizyjnej oraz podmiotowi, którego działalności dotyczy skarga, z wnioskiem 
o ustosunkowanie się do niej na piśmie w terminie nie krótszym niż 7 dni w korespondencji 
adresowanej do przewodniczącego komisji rewizyjnej. 

5. Po uzyskaniu wyjaśnień od podmiotu, którego działalności skarga dotyczy i przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, komisja rewizyjna przedkłada radzie projekt uchwały zawierającej 
stanowisko w sprawie skargi. 

6. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, o którym mowa w art. 237 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, przewodniczący rady zawiadamia skarżącego o terminie załatwienia 
skargi. 

7. Z postępowania w sprawie będącej przedmiotem skargi winni być wyłączeni członkowie komisji 
rewizyjnej pozostający z jedną ze stron w stosunku określonym w art. 24 Kpa". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie

W Statucie Powiatu wprowadzono zmiany polegające na dodaniu ust. 4 w § 51 oraz ust. 3 - 7 w § 71. 
Zgodnie ze zmianą w § 51, uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju podpisywane będą przez 
przewodniczącego posiedzenia Zarządu ( Starostę lub Wicestarostę Buskiego) a decyzje wydane przez Zarząd 
w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisywane będą przez Starostę. Zmiana Statutu Powiatu 
w tym zakresie usprawni publikację podjętych uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Busku - Zdroju oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Zmiana § 71 usprawni procedurę załatwiania skarg wpływających na podmioty wymienione w art. 229 pkt 
4 Kpa, poprzez wcześniejsze otrzymanie skarg przez Komisję Rewizyjną, co ułatwi przestrzeganie terminu, 
wynikającego z art. 237 § 1 Kpa. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 


