
 

 

UCHWAŁA NR L/248/2018 

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO 

z dnia 27 września 2018 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sejneńskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523) oraz § 82 Statutu Powiatu Sejneńskiego stanowiącego załacznik do Uchwały Nr XXVII/218/12 

Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sejnenskiego 

(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 04 lutego 2013 r., poz. 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Sejneńskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/218/12 Rady Powiatu 

Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu ze zmianą zawartą w Uchwale 

Nr XIX/109/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Sejneńskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”; 

2) po § 19 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk. 

Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, 

oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.”; 

3) po § 17 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Zawiadomienie i materiały na  sesję i komisje Rady przesyła się radnym w formie elektronicznej. 

W sytuacji niemożności przesłania zawiadomienia i materiałów w formie elektronicznej dopuszcza się 

ich doręczenie w formie papierowej W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek radnego złożony 

do Przewodniczącego Rady Powiatu, materiały mogą być przekazywane w formie papierowej za 

pośrednictwem poczty, kuriera lub innego operatora z zachowaniem ustawowych terminów.”; 

4) w § 22 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W sprawach istotnych dla powiatu, radni mogą składać interpelacje do starosty.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
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„2. Radni składają interpelacje na piśmie do przewodniczącego rady, na sesji lub w okresie między 

sesjami, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Interpelacje składane na sesji stanowią załącznik do 

protokołu sesji.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Odpowiedź na interepelacje jest udzielana na piśmie przez starostę lub osobę przez niego 

wyznaczoną, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania.”. 

5) po § 22 dodaje się § 22a i 22b  w brzmieniu:  

„§ 22a. 1. Radni w sprawach dotyczących aktualnych problemów powiatu, składają zapytania do 

starosty a także w celu uzyskania informacji o ich konkternym stanie faktycznym. 

2. Do sposobu skłądania zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zapytania radnych, stosuje się 

odpowiednio § 22 ust. 2 i 3.”; 

„§ 22b. 1. Radni mogą składać do starosty wnioski oraz oświadczenia. 

2. Do składania wniosków i udzielania odpowiedzi na wnioski stosuje się odpowiednio § 

22 ust. 2 i 3. Oświadczenia radni składają na piśmie. Oświadczenia stanowią załącznik do protokołu 

sesji.”; 

6) § 29 otrzymuje brzmienie:  

„§ 29. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały, wraz z jej projektem i uzasadnieniem, mogą 

wystąpić: 

1) radni, których liczba stanowi co najmniej 1/5 składu rady, 

2) przewodniczący rady, 

3) klub radnych, 

4) komisja rady, 

5) zarząd powiatu, 

6) grupa mieszkańców powiatu w ilości co najmniej 300 osób posiadających czynne prawo wyborcze 

do rady, zgodnie z art. 42a ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym (obywatelska inicjatywa 

uchwałodawcza), uzasadniając równocześnie potrzebę podjęcia uchwały. 

2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe Komisje Rady. 

3. Przewodniczący przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku zmiany porządku obrad w trybie 

określonym w § 20 ust. 4.”; 

7) § 34 otrzymuje brzmienie:  

„§ 34. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku 

urządzenia technicznego umożliwiającego sporządzenia i utrwalenie imiennego wykazu głosowań 

radnych, które podlega niezwłocznemu opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej powiatu. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący. 

3. Wyniki głosowania jawnego utrwalone za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. 1 stanowią 

załącznik do protokołu sesji. 
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4. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe 

z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się w ten 

sposób, że radni kolejno, w porządku alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego rady lub 

wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos, który wyczytujący powtarza do protokołu. 

Przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego oblicza głosy oraz ogłasza wyniki głosowania 

w ten sposób, że podaje sumę głosów "za", „przeciw" i ”wstrzymujących się". Wyniki odnotowuje się na 

imiennym wykazie radnych, sporządzonym w kolejności alfabetycznej. Wykaz dołącza się do protokołu 

sesji i podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu. 

5. Głosowanie jest prawomocne tylko i wyłącznie w przypadku istnienia quorum.”; 

8) § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną składającą się z co najmniej 3 członków.”; 

9) po § 48 dodaje się § 48a, 48 b, 48 c, 48 d w brzmieniu:  

„§ 48a. 1. Rada Powiatu 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 wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych 

pełniących funkcję przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami 

zarządu. 

3. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący. 

4. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 

5. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego komisji 

i Sekretarza. 

6. Komisja odbywa swoje posiedzenie niezwłocznie po wpłynięciu skargi, wniosku lub petycji. 

Komisja na jednym posiedzeniu może rozpatrywać więcej niż jedną sprawę. 

§ 48b. 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

2. Sekretarz komisji sporządza z posiedzenia komisji protokół, który podpisuje przewodniczący 

komisji i sekretarz. 

3. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia osoby zainteresowane sprawami rozpatrywanymi 

przez komisję. 

4. Komisja może odbywać  posiedzenia wyjazdowe w przypadku takiej konieczności. 

§ 48. c. Do komisji skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiedni zapis § 45. 

§ 48. d. Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje projekt uchwały rady wraz 

z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku i petycji.”; 

10) po § 54 ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych może być przeprowadzone wspólne głosowanie 

członków komisji, jeżeli spełniły warunek co do quorum i jeżeli sprawa nie wymaga zajęcia oddzielnego 

stanowiska przez te komisje.”; 

11) uchyla się § 59;      

12) po § 62 ust. 2 pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:  
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„6) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, 

7) przedstawianie radzie powiatu do dnia 31 maja raportu  o stanie powiatu.”; 

13) § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Organizację, zadania, zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin 

Organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu.”; 

14) po § 63 ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:  

„1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie 

i alarm przeciwpowodziowy. 

1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Ryszard Grzybowski 
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