
UCHWAŁA NR XLI/425/2018
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995 z późń. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Buskiego, zwanym dalej "Statutem", stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014r., w sprawie uchwalenia statutu 
powiatu Buskiego (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 
2017 r. poz. 2782), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 uchyla się pkt 4;

2) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 1. Z przebiegu sesji sporządza się zwięzły protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, imię i nazwisko prowadzącego obrady 
i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) porządek obrad;

4) przebieg rozpatrywania projektów uchwał, głosowania i ich wyniki;

5) podpis prowadzącego obrady oraz protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i listę zaproszonych gości, teksty uchwał 
podjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, wyniki z głosowań imiennych, usprawiedliwienia 
osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

3. Protokół   pozostaje  do   wglądu   radnych  w siedzibie  starostwa  oraz  na  sali  obrad  przed  
posiedzeniem,  w celu  umożliwienia zgłoszenia  poprawek i  uzupełnień,  o  uwzględnieniu  których 
decyduje  prowadzący  obrady,  a w razie sprzeciwu  prowadzącego  obrady  rozstrzygnięcie  sprawy  
należy  do rady.”;

3) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. Radny ma prawo kierować interpelacje i zapytania na zasadach określonych w ustawie 
ustrojowej.”;

4) w § 43 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
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„7) Komisja skarg, wniosków i petycji.”;

5) w § 45 ust. 1 skreśla się pkt 5;

6) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. Szczególnym rodzajem komisji stałych, powoływanych przez radę, jest komisja rewizyjna 
oraz komisja skarg, wniosków i petycji.

2. Komisja rewizyjna, powołana jest w celu kontroli działalności zarządu oraz powiatowych 
jednostek organizacyjnych.”;

7) w § 51 uchyla się ust.  3 – 7;

8) po § 52 dodaje się § 52a - 52e w brzmieniu:

„§ 52a. 1. Przepisów § 45 ust. 1 pkt 1 – 4 i § 47 ust. 2 nie stosuje się do komisji skarg, wniosków 
i petycji.

2. Skargi, wnioski i petycje wpływające do rady rejestrowane są w odpowiednim rejestrze 
prowadzonym przez komórkę organizacyjną starostwa właściwą do obsługi rady i zarządu.

3. Pracownicy komórki organizacyjnej starostwa, o której mowa w ust. 2 niezwłocznie przekazują 
Przewodniczącemu Rady przyjęte  skargi, wnioski i petycje.

§ 52b. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji, zwanej dalej „Komisją”, wchodzi od 3 do 
5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych.

2. Wiceprzewodniczący Komisji wykonuje zadania przewodniczącego Komisji w czasie jego 
nieobecności i w zakresie przez niego wyznaczonym.

§ 52c. 1. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu skargi zwraca się do podmiotu, którego 
działalności dotyczy skarga, o zajęcie stanowiska w sprawie w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tej prośby, 
przesyłając mu jednocześnie kopię skargi.

2. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu wniosku lub petycji zwraca się do właściwej komórki 
organizacyjnej Starostwa Powiatowego lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej 
o przedstawienie w ciągu 7 dni od doręczenia tej prośby stanowiska dotyczącego prawnych, finansowych 
i organizacyjnych możliwości i skutków realizacji żądania podniesionego we wniosku lub petycji. 
Przewodniczący Komisji przesyła tym podmiotom kopię wniosku lub petycji.

3. Przewodniczący Komisji może zwrócić się w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosku lub 
petycji z żądaniem przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub materiałów do:

1) podmiotu, który wniósł skargę, wniosek lub petycję;

2) podmiotu, w którego interesie został wniesiony taki środek;

3) podmiotu, którego działalności dotyczy skarga;

4) właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego lub kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej.

§ 52d. 1. Przewodniczący Komisji wyznacza datę posiedzenia Komisji, podczas którego będzie 
rozpatrywana skarga, wniosek lub petycja, mając na względzie terminy załatwienia tych środków, które 
wynikają z przepisów odrębnych.

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia o posiedzeniu Komisji:

1) radnych będących członkami Komisji;

2) podmiot, który wniósł skargę, wniosek lub petycję

3) podmiot, w którego interesie inny podmiot wniósł skargę, wniosek lub petycję.

3. W przypadku skarg, przewodniczący Komisji zawiadamia o posiedzeniu Komisji również 
podmiot, którego działalności dotyczy skarga.
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4. Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji przewodniczący przesyła podmiotom 
wymienionym w § 52d ust. 2 pkt 1 i 3 kopię skargi, wniosku lub petycji.

§ 52e. 1. Rozpatrzenie przez Komisję skargi, wniosku lub petycji obejmuje:

1) przedstawienie przez przewodniczącego Komisji żądań zawartych w tym środku i proponowanego 
sposobu jego załatwienia;

2) dyskusje;

3) przyjęcie w głosowaniu proponowanego sposobu załatwienia skargi, wniosku lub petycji oraz 
zasadniczych motywów jego uzasadnienia.

2. W dyskusji mogą brać udział radni będący członkami Komisji, pozostali radni oraz podmioty, 
o których mowa w § 52d ust. 2 lub ich przedstawiciele.

3. Po rozpatrzeniu skargi, wniosku lub petycji, Komisja sporządza projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem.

4. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, w którym wskazano proponowany sposób załatwienia 
skargi, wniosku lub petycji, przewodniczący Komisji przekazuje przewodniczącemu Rady Powiatu. 
Przewodniczący Rady Powiatu włącza sprawę skargi, wniosku lub petycji do porządku obrad najbliższej 
sesji Rady Powiatu.”;

9) W załączniku nr 7 do Statutu, § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku winna być dołączona pisemna zgoda osoby objętej wnioskiem o nadanie jej 
Honorowego Obywatelstwa oraz pisemna zgoda tej osoby  na przetwarzanie jej danych osobowych.";

10) W załączniku nr 8 do Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady postępowania na sesjach rady powiatu oraz 
zasady działania klubów radnych”.

b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony ustawą ustrojową”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w § 
1 ust. 2 z przyczyn technicznych, przewodniczący rady wyznacza jednego z wiceprzewodniczących rady 
do przeprowadzenia głosowania imiennego.

2. Wiceprzewodniczący rady wyczytuje w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy 
oświadczają jaki oddają głos.

3. Na oddzielnej liście radnych, wiceprzewodniczący rady zaznacza przy nazwisku radnego oddany 
przez niego głos.

4. Wyniki głosowań imiennych są niezwłocznie ogłaszane przez przewodniczącego rady i podawane 
do publicznej wiadomości w sposób określony ustawą ustrojową.”,

d) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Klub radnych jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, powołanym na czas nie dłuższy niż 
kadencja Rady Powiatu w celu wspólnego wyrażenia stanowisk w sprawach Powiatu.”,

e) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Powołanie klubu radnych następuje w drodze zgodnego oświadczenia co najmniej trzech 
radnych, w którym wyrażają oni wolę utworzenia klubu radnych, wskażą jego nazwę, jej skrót i skład 
w chwili powołania.
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2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest w formie pisemnej do przewodniczącego 
Rady Powiatu i opatrywane własnoręcznymi podpisami wszystkich radnych, którzy są zrzeszeni 
w klubie radnych.”,

f) po § 7 dodaje się § 8-13 w brzmieniu:

„§ 8. Rozwiązanie klubu radnych następuje wskutek:

1) złożenia zgodnego oświadczenia przez wszystkich radnych wchodzących w skład klubu radnych, 
w którym wyrażą oni wolę rozwiązania klubu radnych; oświadczenie do składa się w formie 
przewidzianej w § 7 ust. 2,

2) zmniejszenia liczebności klubu radnych poniżej trzech radnych,

3) upływu kadencji rady Powiatu.

§ 9. 1. Każdy radny może przynależeć tylko do jednego klubu radnych.

2. Radny, który nie podpisał się pod oświadczeniem, o którym mowa w § 7, przystępuje do klubu 
radnych przez złożenie oświadczenia, w którym wyrazi wolę przystąpienia do wskazanego z nazwy 
klubu radnych.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, radny składa do przewodniczącego Rady Powiatu, po 
uprzednim jego podpisaniu przez przewodniczącego klubu radnych lub innego radnego upoważnionego 
do działania w imieniu klubu radnych.

§ 10. 1. Radny może w każdym czasie wystąpić z klubu radnych.

2. Wystąpienie z klubu radnych następuje w drodze oświadczenia, w którym radny wyrazi taką wolę.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, radny podpisuje własnoręcznie i składa do 
przewodniczącego Rady Powiatu.

§ 11. 1. Klub radnych działa na zasadzie kolegialności.

2. Klub radnych wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

3. Klub radnych podejmuje uchwały.

4. Klub radnych reprezentuje na zewnątrz, w tym składa w jego imieniu oświadczenia woli, 
przewodniczący lub inny radny upoważniony przez klub w formie uchwały.

5. Klub radnych przedstawia przewodniczącemu Rady Powiatu, niezwłocznie po jej podjęciu, 
uchwałę o wyborze lub odwołaniu przewodniczącego, a także uchwałę o upoważnieniu innego radnego 
do składania w imieniu klubu oświadczeń woli.

6. Klub radnych uchwala swój regulamin, który niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Rady 
Powiatu. Regulamin klubu radnych musi być zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w tym w szczególności ze statutem Powiatu.

§ 12. 1. Obsługę klubów radnych zapewnia komórka organizacyjna Starostwa właściwa do obsługi 
rady i zarządu.

2. Klub radnych ma prawo do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Starostwa wyznaczonych 
przez Starostę, w szczególności w celu odbywania posiedzeń klubu radnych oraz spotkań 
z zaproszonymi gośćmi.

3. Klub radnych ma prawo do nieodpłatnego korzystania ze strony internetowej Starostwa w celu 
zamieszczenia informacji o swoim składzie i swojej działalności.

4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1 - 3 kluby radnych nie mogą być finansowane z budżetu 
powiatu.

§ 13. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów radnych, w którym odzwierciedla się 
powołanie, rozwiązanie i zmiany w składzie klubów radnych działających w Radzie Powiatu, a także 
osoby pełniące funkcję ich przewodniczących, oraz zamieszcza wszystkie składane przez niego 
oświadczenia i uchwały w wymienionych sprawach.”.
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11) W załączniku nr 9 do Statutu, § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę na dany rok 
kalendarzowy oraz wyłącznie na zlecenie rady.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Buskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia kadencji rady następującej po 
obecnej kadencji.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Gądek
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