
  

UCHWAŁA NR XLI/228/18 

RADY POWIATU W SUWAŁKACH 

z dnia 18 października 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu Powiatu Suwalskiego 

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.
1)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Powiatu Suwalskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr III/9/98 Rady Powiatu 

w Suwałkach z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Suwalskiego (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2012 r. poz. 4196 i z 2015 r. poz. 3929) wprowadza się, następujące zmiany: 

1) w § 9 po pkt 10a dodaję się pkt 10b w brzmieniu: 

„10b) rozpatruje raport o stanie powiatu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

wotum zaufania zarządowi powiatu z tego tytułu,”; 

2) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać 

polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne 

zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku 

przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.”; 

3) w § 12 uchyla się ust. 3; 

4) w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

5) w § 18 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu; 

„6a. 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 dniem rozpoczęcia 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 .”; 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432. 
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6) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. 

2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać 

krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania 

informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepisy ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je 

niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić 

odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty.”; 

7) w § 25: 

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) co najmniej 300 osób.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz 6 wymagają 

zaopiniowania przez zarząd powiatu.”. 

8) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„§ 31. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym 

wykorzystaniu urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania 

radnych. 

2. 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. 

3. Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na 

obszarze powiatu.”; 

9) po § 43 dodaję się § 43a - 43e w brzmieniu: 

„§ 43a. 1. Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu, starosty i kierowników 

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 funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady oraz 

radnych będących członkami zarządu. 

3. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, w tym zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza komisji. 
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§ 43b. 1. Skargi, wnioski oraz petycje podlegające rozpatrzeniu przez radę powiatu są rejstrowane 

w rejestrze skarg, wniosków oraz petycji prowadzonym w starostwie powiatowym. 

2. Przewodniczący rady powiatu: 

1) przeprowadza kwalifikację pisma jako skargi, wniosku lub petycji; 

2) przekazuje skargę, wniosek lub petycję do komisji skarg, wniosków i petycji; 

3) czuwa nad terminowością rozpatrzenia skargi lub wniosku, w tym zawiadomienia o każdym 

przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w trybie określonym w art. 36 - 38 ustawy - Kodeks 

postępowania administracyjnego. 

§ 43c. 1. Komisja rozpatrująca skargę, wniosek lub petycję zobowiązana jest do: 

1) wszechstronnego wyjaśnienia spraw podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji; 

2) przygotowania propozycji sposobu załatwienia skargi, wniosku lub petycji; 

3) przedłożenia propozycji co do podjęcia ewentualnych działań naprawczych. 

2. Na żądanie komisji rozpatrującej skargę, wniosek lub petycję zarząd powiatu, starosta lub 

kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do przedkładania dokumentów, innych 

materiałów, bądź wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, 

wniosku lub petycji, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma. 

3. Komisja rozpatruje skargę, wniosek lub petycję we własnym zakresie w opraciu o otrzymaną 

dokumentację oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy. 

4. Komisja przedkłada przewodniczącemu rady powiatu propozycję, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

5. Przewodniczący rady powiatu wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu 

sprawę rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji. 

§ 43d. 1. Rada powiatu rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji, w tym 

przyjmuje treść odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu lub wnioskodawcy. 

2. O sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji przez radę powiatu przewodniczący rady 

powiatu zawiadamia  skarżącego, wnioskodawcę lub wnoszącego petycję zgodnie z odpowiednimi 

przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach. 

3. Do zawiadomienia dołącza sie uchwałę rady powiatu wraz z uzasadnieniem zawierającym ocenę 

zebranego materiału dowodowego i wyjaśnienie przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia. 

§ 43e. Przy załatwianiu skarg, wniosków lub petycji należy kierować się ograniczeniami jawności 

wynikającymi z obowiązujących ustaw.”; 

10) uchyla się § 51
1
; 

11) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu: 

„§ 54a. 1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 

powiatu. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego. 

3. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się 

debatę. 

4. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

5. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. 
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7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 5, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 

według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących 

zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum 

zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 

10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku o odwołanie zarządu. 

11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa w ust. 10,  

na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia 

zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów 

ustawowego składu rady.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego i stosuje się ją do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących  

po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.  

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Mackiewicz 
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