
 

 

UCHWAŁA NR 394/XXV/2018 

RADY POWIATU W LUBLIŃCU 

z dnia 12 września 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XVI/2017 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lublinieckiego 

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr 240/XVI/2017 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15  lutego 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Statutu Powiatu Lublinieckiego wprowadza się następujące zmiany: 

1. skreśla się § 14, 

2. skreśla się § 15, 

3. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) co najmniej 8 Radnym, 

2) Przewodniczącemu, 

3) komisji, 

4) klubowi, 

5) Zarządowi, 

6) grupie mieszkańców powiatu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.” 

4. § 24 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wszystkie głosowania Rady są jawne, z wyjątkiem, gdy ustawa stanowi inaczej. 

2. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie oraz ogłasza jego wynik. 

3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu 

elektronicznego systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego wykazu głosowań. 

4. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy elektronicznego 

systemu do głosowania Przewodniczący Rady zarządza i przeprowadza głosowanie imienne. 

5. Imienne wykazy głosowań radnych udostępniane są na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Obsługi Rady i Zarządu, Polityki 

Społecznej i Zdrowia.”. 

5. po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu: 
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„1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego w miarę potrzeb. 

2. Rada wybiera do 5 członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym Przewodniczącego. 

3. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy: 

1) opiniowanie skierowanych przez Radę Powiatu skarg na działania Starosty 

i powiatowych jednostek organizacyjnych; 

2) rozpatrzenie składanych przez obywateli: 

a) wniosków, 

b) petycji. 

4. Jeżeli Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, o której mowa 

w punkcie 2 ust. 1, przewodniczący komisji niezwłocznie przekazuje ją Przewodniczącemu Rady 

Powiatu z wnioskiem o przesłanie właściwemu organowi i powiadomienie skarżącego. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, 

o której mowa w punkcie 2 ust. 1, występuje odpowiednio do Starosty albo do właściwego kierownika 

powiatowej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska, w terminie 14 dni. 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po uzyskaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 2, oraz po 

przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zajmuje stanowisko w sprawie oraz przekazuje je 

Przewodniczącemu Rady Powiatu.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 240/XVI/2017 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 15 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lublinieckiego pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 października 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Jerzy Cyrulik 
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