
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/ 258 / 2018 

RADY POWIATU W OLECKU 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleckiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995, 1000, 1349, 1432), Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXXV/214/2017 Rady Powiatu w Olecku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Oleckiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 31.01.2018 r. poz. 582) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. w części II Dział II Rozdział I w § 17 usuwa się pkt. 2 w brzmieniu: 

„2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.”. 

2. w części II Dział III, Rozdział 5 w § 59 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym jednej komisji stałej.”. 

3. w części II Dział III, Rozdział 5 w § 59 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6. 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. 

1) W skład Komisji skarg wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 

z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego  

i wiceprzewodniczącego rady. 

2) Tryb pracy Komisji skarg, wniosków i petycji określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

odpowiednio stosowane przepisy Statutu.”. 

4. w części II Dział III, Rozdział 5 w § 61 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisje stałe rady powiatu liczą od 5 do 7 członków, z wyłączeniem komisji rewizyjnej oraz 

komisji skarg, wniosków i petycji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

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

Warmińsko-Mazurskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 października 2018 r.

Poz. 4221



§ 4. Przepisy Statutu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do kadencji Rady następujących 

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

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Wacław Sapieha 
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