
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/372/18 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 18 października 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego 

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

poz.995 z późn. zm.) Rada  Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Iławskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/256/17 Rady Powiatu 

Iławskiego z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Iławskiego, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Starosty. 

2. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je 

niezwłocznie Staroście.”; 

2) w § 19: 

a) w ust. 1 po słowach: „dla Powiatu” dodaje się przecinek i słowa „w szczególności”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. 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.”. 

3) w § 24: 

a) w ust.1: 

- punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) grupa co najmniej 300 mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady”, 

- dodaje się punkt 6 w brzmieniu: 

„6) Zarząd Powiatu.”. 

b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust.1 pkt 1-5 wymagają zaopiniowania 

przez Zarząd Powiatu.”. 
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4) § 31 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowania jawne na sesjach Rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.1 nie jest możliwe 

z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. 

3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. Przewodniczący ogłasza wyniki 

głosowania jawnego po stwierdzeniu ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji z wymienieniem Radnych obecnych 

na sesji niebiorących udziału w głosowaniu. Imienne wykazy głosowań Radnych załącza się do 

protokołu obrad sesji.”; 

5) w § 36 w ust. 3 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: 

„Komisja stała, za wyjątkiem Komisji skarg, wniosków i petycji, działa zgodnie z planem pracy 

zatwierdzonym przez Radę.”; 

6) po § 51 dodaje się podrozdział o tytule: „Przepisy szczególne dotyczące Komisji skarg, wniosków 

i petycji.” w brzmieniu: 

„§ 51a. 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. Rada Powiatu wybiera Komisję skarg, wniosków i petycji w liczbie co najmniej 3 osób, w tym 

Przewodniczącego Komisji. Wiceprzewodniczącego Komisja powołuje spośród swoich członków. 

3. Pracą Komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej Przewodniczący. 

§ 51b. 1. Skargi, wnioski i petycje, o których mowa w § 51a ust. 1, przed rozpatrzeniem przez Radę 

Powiatu, Przewodniczący zobowiązany jest przekazać Komisji skarg, wniosków i petycji, celem 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

2. Skargi, wnioski i petycje anonimowe pozostawiane są bez rozpatrzenia. 

§ 51c. 1. Przewodniczący Komisji dokonuje wstępnej oceny skargi, wniosku lub petycji w zakresie 

ustalenia kwalifikacji prawnej zgłoszenia, właściwości podmiotowej Rady Powiatu w sprawie  

i niezwłocznie nadaje wniesionej skardze, wnioskowi lub petycji dalszy bieg. 

2. W razie wątpliwości co do kwalifikacji pisma lub braków uniemożliwiających jego rozpatrzenie, 

Przewodniczący Komisji zwraca się do wnoszącego pismo o uściślenie zarzutów lub uzupełnienie 

braków. 

§ 51d. Komisja skarg, wniosków i petycji opracowuje i przedstawia Radzie Powiatu projekt 

rozstrzygnięcia sprawy w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.”; 

7) tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie: 

„Zasady tworzenia i działania klubów Radnych.”; 

8) w § 52 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Klub Radnych tworzy co najmniej 3 radnych.”; 

9) skreśla się Rozdział V. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od kadencji Rady Powiatu 

następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała była podjęta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Michał Młotek 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5022


		2018-11-21T10:53:00+0000
	Polska
	Mariola Katarzyna Porczyńska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




