
 

 

UCHWAŁA NR XLVII.240.2018 

RADY POWIATU LESKIEGO 

z dnia 19 października 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 1 , art. 40 i 42 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 w Lesku 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Leskiego uchwalonego uchwałą Nr IV/24/2003 Rady Powiatu Leskiego z dnia 

11 marca 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 36, poz. 700 z późń. zm.) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1. § 13 otrzymuje brzmienie: 

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

2. w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się, że etatowymi członkami Zarządu Powiatu są Starosta i Wicestarosta.”. 

3. W załączniku nr 4 do Statutu Powiatu §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Rada Powiatu składa się z 15 ustawowych Radnych. Kadencja Rady Powiatu trwa 5 lat 

licząc od dnia wyborów.”. 

4. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. Porządek obrad sesji zwyczajnej winien zawierać: 

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

2) sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz 

sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu. 

3) wolne wnioski i oświadczenia Radnych. 

2. W sprawach istotnych dla powiatu radni mogą składać interpelacje do Starosty. 

3. 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. 
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4. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana na piśmie przez starostę lub osobę przez niego 

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

5. Przewodniczący Rady Powiatu informuję Radę Powiatu o złożonych interpelacjach oraz 

o udzielonych odpowiedziach nie później niż na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

6. Rozpatrzenie interpelacji na sesji Rady Powiatu obejmuje zapoznanie radnych z treścią interpelacji 

oraz udzielonej odpowiedzi. Radny, który złożył interpelację może zwrócić się do Starosty o udzielenie 

dodatkowych wyjaśnień. 

7. W sprawie interpelacji oraz udzielonej na nią odpowiedzi może być przeprowadzona dyskusja. 

Składający interpelację może uznać odpowiedź za wystarczającą lub wnioskować o jej uzupełnienie. 

Starosta może udzielić uzupełniającej odpowiedzi na następnej sesji Rady Powiatu. 

8. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 

niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej , na stronie internetowej Powiatu oraz na 

tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.”. 

5. W załączniku nr 4 do Statutu Powiatu § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracownik obsługujący Radę Powiatu sporządza protokół z każdej sesji Rady. Protokół podpisuje 

Przewodniczący Rady i protokolant. Po przyjęciu na następnej sesji protokół stanowi urzędowy zapis 

przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały 

podjęte przez Radę Powiatu wraz z imienną listą głosowań.”. 

6. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu w § 20 skreśla się ust. 2. 

7. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu §25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę Komisja Skrutacyjna w liczbie 3 Radnych. 

Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego Komisji.”. 

8. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powołuje się następujące Stałe Komisje Rady Powiatu: 

1) Komisja Budżetu i Rozwoju. 

2) Komisja Oświaty, Zdrowia i Promocji. 

3) Komisja Rewizyjna 

4) Komisja Skarg, Wniosków I Petycji.”. 

9. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu: 

„§ 30a. 1. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich klubów z wyjątkiem pełniących funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu oraz będących członkami Zarządu Powiatu. 

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

Komisja na jednym posiedzeniu może rozpatrywać więcej niż jedna sprawę. 

3. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia osoby związane zawodowo z rozpatrywanymi 

sprawami oraz osoby zainteresowane rozpatrywanymi sprawami. 

4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu komisji. 

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

6. Komisja Kończy rozpatrywanie skargi, wniosku lub petycji protokołem, który stanowi podstawę 

do rozpatrzenia przez Radę Powiatu skargi wniosku lub petycji.”. 
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10. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.”. 

11. W załączniku numer 4 do Statutu Powiatu § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia kadencji organów jednostki samorządu 

terytorialnego następującej po obecnej kadencji. 

  

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 

 

Marek Małecki 
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