
UCHWAŁA NR 192/922/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

uchwalenia statutu Powiatu Raciborskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
dotyczącej uchwalenia statutu Powiatu Raciborskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały.

2. Konsultacje projektu uchwały, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały przeprowadza się 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu 
i na rzecz mieszkańców powiatu.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1)pisemnego wyrażania opinii z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały – kierowanymi na adres: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 
Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

2)elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego 
załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały – kierowanymi na adres: rada@powiatraciborski.pl.



4. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1)rozpoczęcie konsultacji 26.09.2018 r.,
2)zakończenie konsultacji 09.10.2018 r.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest 
Agnieszka Bartula Inspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
- Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 pokój 13,
- tel: 32 45 97 380, fax: 32 45 97 329, e-mail: rada@powiatraciborski.pl.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radca Prawny

Michalina Staniszewska - 
Niestrój

wz. STAROSTY

Marek Kurpis 
WICESTAROSTA



 
UZASADNIENIE 

 

Dnia 29 maja 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/196/2012 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., 

poz. 2488).  

Mając na uwadze, że statut Powiatu Raciborskiego jest aktem prawa miejscowego, 

Zarząd kieruje go do konsultacji.  

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe 

i uzasadnione. 

 

 

 

        wz. STAROSTY 

               Sekretarz Powiatu 

 

                 Beata Bańczyk                                                                    Marek Kurpis 

                                                    WICESTAROSTA 

         

 



 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 192/922/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 18 września 2018 r.  

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego 

Na podstawie art.12 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), po przeprowadzeniu prawem wymaganych konsultacji  

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje 

    STATUT POWIATU RACIBORSKIEGO 

DZIAŁ I. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

Statut Powiatu Raciborskiego stanowi o ustroju Powiatu Raciborskiego. 

§ 2.  

1. Powiat Raciborski działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

zwanej dalej „ustawą” oraz  Statutu Powiatu Raciborskiego. 

2. Powiat Raciborski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego oraz terytorium obejmujące gminy: 

1) miasto: Racibórz, 

2) miasta i gminy: Krzanowice, Kuźnia Raciborska, 

3) gminy: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik. 

§ 3.  

Siedzibą władz Powiatu Raciborskiego jest miasto Racibórz. 

§ 4.  

Powiat posiada herb i flagę ustanowione uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego. 

§ 5.  

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Powiecie -  należy przez to rozumieć Powiat Raciborski, 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu, 

3) Komisjach – należy przez to rozumieć Komisje Rady Powiatu, 

4) Przewodniczącym Rady  – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu, 



5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu, 

6) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Raciborskiego, 

7) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Raciborzu, 

8) BIP  - należy przez to rozumieć urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej, 

9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatu. 

DZIAŁ II. 

Rozdział 1. 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady 

§ 6.  

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 

§ 7.  

1. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz kieruje pracami Rady,  

a w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady i przewodniczy jej obradom, 

2) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 

3) podpisuje uchwały Rady oraz protokoły z sesji, 

4) przedstawia Radzie propozycję planu pracy, 

5) podpisuje korespondencję dotyczącą Rady, 

6) sprawuje zwierzchnictwo służbowe w zakresie określonym w ustawie. 

2. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego 

Wiceprzewodniczący Rady. 

§ 8.  

 Rada powołuje ze swojego grona komisje stałe, określając ich nazwę, skład osobowy i zakres działania 

w odrębnych uchwałach.  

§ 9.  

1. Obsługę Rady i jej Komisji zapewnia Starostwo. 

2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności udzielanie Radzie wszelkiej pomocy 

technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbywaniu sesji Rady oraz Komisji Rady. 

§ 10.  

1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie  

oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

2. Rada w formie uchwał może również wyrażać opinie, wystosowywać apele i zajmować stanowiska we 

wszystkich sprawach istotnych dla Powiatu. 

§ 11.  

1. Rada działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalany na koniec roku kalendarzowego na  rok następny. 

2. W razie potrzeby  Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. 



§ 12.  

1. Rada odbywa sesje przewidziane w planie pracy z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady 

i uwzględniającą zapis ustawy.  

2. W przypadku konieczności zwołania sesji nie ujętej w planie, zwołuje się sesję na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach ustawy. 

§ 13.  

1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządowych. 

2. Przebieg sesji, o których mowa w ust. 1 może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym 

przed przystąpieniem do obrad. 

Rozdział 2. 

Sesje Rady 

§ 14.  

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni przed terminem 

obrad. 

3. Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i niezbędnymi materiałami związanymi 

z przedmiotem sesji przekazuje się radnym w formie elektronicznej. Uznaje się, że materiały przekazane 

w formie elektronicznej doręczone są z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, że radny mógł się zapoznać z ich treścią. 

4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie radnym materiałów 

w formie elektronicznej  zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 doręcza się w formie papierowej. 

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 zamieszcza się w BIP. 

§ 15.  

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady ustala inny termin dostarczenia materiałów,  

o których mowa w § 14. 

§ 16.  

Materiały dotyczące sesji mogą być dostarczane radnym w dniu sesji.  

§ 17.  

Przewodniczący Rady podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i porządek obrad sesji, 

zamieszczając informację o jej zwołaniu co najmniej na 12 dni przed jej terminem na tablicy ogłoszeń 

w budynkach Starostwa oraz w BIP. 

§ 18.  

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na 

sesję. 

§ 19.  

1. Porządek obrad powinien być wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na uzasadniony wniosek Zarządu, 

Komisji lub klubu radnych, Rada może postanowić o przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu obrad 

w wyznaczonym terminie tej samej sesji. 



2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu 

na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania 

dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe 

obradowanie lub podjęcie uchwał. 

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich  zakończeniem, 

odnotowuje się w protokole z sesji. 

§ 20.  

1. Rada rozpoczyna obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 

2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy  ustawowego składu 

Rady Przewodniczący Rady przerywa obrady, wyznaczając nowy termin tej samej sesji. 

3. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach podpisem na liście obecności. 

§ 21.  

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 

§ 22.  

Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły:  

"Otwieram ………. sesję Rady Powiatu Raciborskiego”. 

§ 23.  

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady: 

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 

2) przedstawia porządek obrad, 

3) poddaje pod głosowanie zaproponowane zmiany w porządku obrad. 

§ 24.  

W trakcie sesji z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić Przewodniczący Rady, Komisje, klub 

radnych lub Członek Zarządu. 

§ 25.  

Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności: 

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, 

2) informację o porządku obrad, 

3) przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniej sesji, 

4) punkty wynikające z planu pracy Rady, 

5) sprawozdanie Zarządu o pracach realizowanych w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza 

z wykonania uchwał, 

6) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, 

7) sprawy bieżące Rady - wolne wnioski, 

8) zakończenie sesji. 

§ 26.  

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję 

nad każdym z punktów tego porządku. 



2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w razie uznania za stosowne może 

udzielić głosu poza kolejnością dla zgłoszenia wniosku formalnego. 

3. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesje Rady, o ile uzna to za 

stosowne, a także osobom spośród publiczności, w sprawach istotnych dla Powiatu. 

4. Przewodniczący Rady może ograniczyć czas wystąpień gości oraz osób spośród publiczności. 

5. W punkcie wystąpienia gości nie prowadzi się dyskusji. Przewodniczącemu Rady i Zarządowi 

przysługuje prawo odniesienia się do wystąpień. 

6. W imieniu Zarządu głos zabiera Starosta lub wskazany przez niego inny Członek Zarządu. 

7. Na wniosek Starosty lub z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady może udzielić głosu innym osobom. 

§ 27.  

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. 

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, 

Przewodniczący Rady, po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole 

z sesji. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób niebędących radnymi uczestniczącymi w sesji Rady. 

4. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady 

osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji. 

§ 28.  

1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, 

Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia Komisji, klubowi radnych lub Zarządowi, 

zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie 

uchwały lub innym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Po zarządzeniu 

głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego w szczególności 

dotyczącego sposobu bądź porządku głosowania. 

§ 29.  

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamyka sesję, wypowiadając formułę: 

„Zamykam ……….. sesję Rady Powiatu Raciborskiego”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

§ 30.  

1. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

a nagrania udostępniane są w BIP, na stronie internetowej Powiatu oraz w Starostwie. 

2. Jeżeli z przyczyn technicznych nastąpi brak możliwości: 

1) transmisji obrad Rady, 

2) utrwalenia obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, 

3) użycia systemu do głosowania, 

–   informację o takim zdarzeniu zamieszcza się w protokole z sesji Rady wraz z podaniem przyczyn, 

z opisem przebiegu sesji w tym czasie, a w przypadku głosowań z podaniem ich imiennych wyników. 

3. Wystąpienie sytuacji, o której mowa w ust. 2 nie stanowi podstawy do przerwania obrad sesji Rady. 



§ 31.  

1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół, który stanowi zapis przebiegu obrad i podejmowanych 

rozstrzygnięć.  

2. Protokół sporządzany jest w terminie umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią, jednak nie później 

niż dzień przed kolejną sesją. 

3. Dodatkowo w celu sporządzenia protokołu przebieg sesji nagrywany jest w formie dźwięku, a nagrania 

przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko 

prowadzącego obrady, 

2) stwierdzenie prawomocności obrad, 

3) ustalony porządek obrad, 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych 

i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień, 

6) przebieg głosowania i jego wyniki, 

7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół. 

5. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, protokoły głosowań tajnych, 

zgłoszone na piśmie interpelacje, zapytania i wnioski Rady, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia 

i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 

6. Protokół z  sesji przyjmowany jest na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być 

wnoszone przez radnych w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

rada@powiatraciborski.pl   nie później niż do rozpoczęcia następnej sesji.  

7. Rada przyjmuje protokół wraz z ewentualnymi poprawkami. 

8. W protokole z sesji Rady odnotowuje się fakt przerwania obrad z powodu braku quorum, 

o ile taki miał miejsce oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem. 

W protokole odnotowuje się także fakt przerwania obrad z innych przyczyn. 

9. Jeżeli radny obecny na sesji nie brał udziału w głosowaniu, fakt ten odnotowujesię w protokole z sesji. 

10. Przyjęty protokół z sesji Rady zamieszcza się w BIP. 

11. Protokół z ostatniej sesji danej kadencji nie jest przyjmowany na sesji. Protokół wykłada się do wglądu 

w Starostwie w terminie 14 dni od daty zakończonia sesji, na okres 7 dni. Protokół z sesji wraz z ewentualnymi 

poprawkami podpisuje Przewodniczący Rady i osoba sporządzająca protokół. 

Rozdział 3. 

Uchwały Rady 

§ 32.  

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: 

1) Zarząd, 

2) Przewodniczący Rady, 

3) Komisja Rady 

4) klub radnych, 

5) co najmniej 5 radnych, 

6) grupa mieszkańców Powiatu w liczbie co najmniej 500 osób posiadająca czynne prawa wyborcze do Rady 

z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnym rozdziale niniejszego Statutu. 

mailto:rada@powiatraciborski.pl


2. Podmioty określone w ust. 1 pkt 3-5 występujące z inicjatywą uchwałodawczą przedkładają 

Przewodniczącemu Rady projekt uchwały w formie pisemnej. 

§ 33.  

1. Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

5) termin wejścia w życie uchwały. 

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia 

uchwały, oczekiwane skutki społeczne, przewidywane skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. 

§ 34.  

Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

§ 35.  

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer kolejnej sesji, cyframi 

arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwały opatruje się datą posiedzenia, na którym zostały 

podjęte.  

§ 36.  

Uchwały Rady opatruje się pieczęcią Rady zawierającą pośrodku herb Powiatu, a w otoku napis: "RADA 

POWIATU RACIBORSKIEGO". 

§ 37.  

1. Uchwały Rady oraz uzasadnienia podpisuje Przewodniczący Rady.  

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwały i uzasadnienia do uchwał podpisuje 

Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję. 

§ 38.  

Uchwały zamieszcza się w rejestrze prowadzonym przez Starostwo i zamieszcza w BIP. 

§ 39.  

Po upływie kadencji numeracja sesji i uchwał rozpoczyna się od początku.   

Rozdział 4. 

Procedura głosowania 

§ 40.  

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. 

2. Przed głosowaniem w sprawie wyboru osób Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów 

pyta każdego z nich, czy wyraża zgodę na kandydowanie i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej 

przeprowadza głosowanie. 

§ 41.  

1. Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wynik. 

2. Wyniki każdego głosowania Przewodniczący Rady oznajmia na bieżąco. 



§ 42.  

1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu elektronicznego 

systemu do głosowania Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie imienne przez podniesienie ręki.  

2. Imienne wykazy głosowań radnych niezwłocznie udostępniane są w BIP,  na stronie internetowej 

Powiatu oraz w Starostwie. 

§ 43.  

1. Głosowanie tajne przeprowadza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu lub grupie radnych. 

3. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. 

4. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja 

Skrutacyjna wybiera Przewodniczącego. 

5. Karty do głosowania, o których mowa w ust. 3 sporządza i rozdaje Komisja Skrutacyjna po ustaleniu 

przez Radę listy kandydatów. 

6. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób. 

7. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno z listy obecności imiona i nazwiska 

radnych, którzy oddają głos, wrzucając kartę do głosowania do urny. 

§ 44.  

1.  Karty do głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata sporządzone według jednolitej formy 

zawierają zapis: „Karta do głosowania na ………………” oraz wskazanie imienia i nazwiska kandydata na 

……………. . Obok nazwiska z prawej strony umieszcza się trzy jednakowe kratki: jedna pod wyrazem „za”, 

druga pod wyrazem „przeciw”, trzecia pod wyrazami „wstrzymuję się”. 

2. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” tylko w jednej kratce pod wyrazem „za”, albo 

„przeciw”, albo „wstrzymuję się”. 

3. Głos jest nieważny, jeżeli radny na karcie do głosowania: 

1) postawi znak „x” jednocześnie w dwóch lub trzech kratkach; 

2) nie postawi znaku w żadnej kratce. 

§ 45.  

1. Karty do głosowania w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów sporządzone według 

jednolitej formy zawierają zapis: „Karty do głosowania w wyborach na…………..” oraz zamieszczone 

w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów. Obok każdego nazwiska z prawej 

strony umieszcza się kratkę pod wyrazem „za”. 

2. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku „x” tylko w jednej kratce obok imienia i nazwiska 

tylko jednego kandydata. 

3. Jeżeli radny nie wstawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego z kandydatów uważa się, 

że wstrzymał się od głosu. 

4. Jeżeli radny wstawił znak „x” obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów, głos uznaje się na nieważny. 

§ 46.  

1. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich nie otrzymał 

wymaganej większości głosów, przeprowadza się II turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali 

kolejno dwie największe ilości głosów „za” lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość 

głosów „za’. 



2. Jeżeli jeden kandydat otrzymał największą  ilość głosów „za” , ale ilość ta nie stanowi wymaganej 

większości, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów „za”, 

przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie II turę głosowania, o której mowa 

w ust. 1. W II turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów „za” w I turze 

głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów „za” w głosowaniu dodatkowym. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się 

ponowne wybory łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów. 

§ 47.  

1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, niezwłocznie po ustaleniu, ogłasza wyniki głosowania. 

2. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu 

sesji. 

§ 48.  

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą 

liczbę głosów. Głosów nieważnych lub „wstrzymujących się” nie dolicza się do żadnej z grup głosów. 

§ 49.  

Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co 

najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów – to znaczy przeciwnych 

i wstrzymujących się. W przypadku parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 

50% ważnie oddanych głosów plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, 

bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych 

głosów.   

Rozdział 5. 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Komisji powołanych przez Radę 

§ 50.  

1. Rada, dla realizacji swoich zadań powołuje ze swojego grona: 

1) Komisję Rewizyjną, 

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 

3) inne stałe i doraźne Komisje. 

2. Rada w uchwale o powołaniu Komisji określa skład osobowy Komisji i przedmiot działania. 

3. Prozpozycję składu osobowego Komisji przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek 

zainteresowanych radnych i klubów radnych. 

§ 51.  

1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wybierany i odwoływany przez Radę.  

2. Radny może być Przewodniczącym jednej Komisji. 

3. Komisja może wybrać ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego. 

§ 52.  

1. Do zadań Komisji stałych należy: 

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady, 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady, 



4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę, Zarząd lub inne Komisje. 

2. Komisja stała, o której mowa w § 50 ust. 1 pkt 3 działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez 

Przewodniczącego. 

§ 53.  

1. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa jej składu. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce posiedzenia Komisji przekazuje się członkom Komisji 

w formie elektronicznej najpóźniej na 12 dni przez terminem sesji. Uznaje się, że materiały przekazane 

w formie elektronicznej doręczone są z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji 

elektronicznej w taki sposób, że członek Komisji mógł zapoznać się z ich treścią. 

3. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komisji może się odbywać bez zachowania terminu 

określonego w ust. 2. 

4. Członkowie Komisji potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach Komisji podpisem na liście 

obecności. 

5. Komisje wykonują swoje zadania w miarę możliwości w dniach i godzinach pracy Starostwa. 

§ 54.  

1. Przewodniczący Komisji organizuje jej prace, a w szczególności: 

1) ustala terminy i porządek posiedzeń, 

2) zapewnia przygotowanie i dostarczanie członkom Komisji niezbędnych materiałów, 

3) zwołuje posiedzenia Komisji, 

4) kieruje obradami Komisji. 

2. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji także na wniosek co najmniej 1/3 

członków Komisji lub Przewodniczącego Rady. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego. 

§ 55.  

1.  Komisje podejmują wnioski i opinie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Wnioski i opinie Komisji kierowane są do Starosty. 

3. Odpowiedzi na wnioski Komisji udzielane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od ich przekazania do 

Starosty i przekazywane Przewodniczącemu Komisji w formie elektronicznej. 

§ 56.  

1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który powinien w szczególności  zawierać: 

1) datę posiedzenia, porządek obrad i listę obecności, 

2) informację o przebiegu posiedzenia, 

3) zgłoszone wnioski i opinie wraz z  wynikami głosowania, 

4) treść dokumentów i materiałów złożonych do protokołu, 

5) podpis Przewodniczącego Komisji i osoby sporządzającej protokół. 

2. Protokół z posiedzenia Komisji sporządza się w terminie umożliwiającym członkom Komisji zapoznanie 

się z jego treścią, jednak nie później niż dzień przed kolejną Komisją. 



§ 57.  

1. Dla realizacji zadań należących do właściwości więcej niż jednej Komisji, odpowiednie Komisje mogą 

podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia.  

2. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 1 prowadzi Przewodniczący jednej z Komisji, których posiedzenie 

się odbywa. Wyboru Przewodniczącego obrad dokonuje się przed ich rozpoczęciem. 

3. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący obrad. 

§ 58.  

1. Komisje stałe  przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalności raz w roku.  

2. Sprawozdanie z działalności komisji powinno zawierać w szczególności: 

1) liczbę odbytych posiedzeń, 

2) informację na temat podjętych wniosków i opinii oraz ich realizacji. 

§ 59.  

Komisje doraźne przedstawiają Radzie sprawozdanie ze swojej działalności po zakończeniu pracy.  

Rozdział 6. 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 

§ 60.  

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i jednostek organizacyjnych Powiatu biorąc pod uwagę 

kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.  

§ 61.  

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych 

członków w liczbie 3 lub 5, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W związku z utworzeniem klubu radnych po powołaniu Komisji Rewizyjnej jej skład powiększa się 

o przedstawiciela tego klubu, o ile taki przedstawiciel  nie jest już członkiem Komisji. 

3. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji wybiera Rada spośród 

członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w ilości nieprzekraczającej ogólnej liczby członków Komisji 

Rewizyjnej, o której mowa w ust. 1, wybiera Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez radnych. 

§ 62.  

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę. Komisja 

Rewizyjna przedstawia Radzie do zatwierdzenia projekt rocznego planu kontroli do dnia 15 stycznia każdego 

roku.  

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 

1) terminy odbywania posiedzeń, 

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej, 

3) zakres tematyczny kontroli. 

3. Roczny plan kontroli, po jego zatwierdzeniu, Przewodniczący Rady przekazuje Zarządowi. 

4. Za zgodą Rady Komisja Rewizyjna przeprowadza na wniosek Komisji Rady, klubu radnych lub 

co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, kontrolę nieujętą w rocznym planie kontroli. Zakres i termin tej 

kontroli ustala Rada w uchwale. 

5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę, 

wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli. 



6. Sprawozdania z wyników kontroli, o których mowa w ust. 4, przedstawia się niezwłocznie po 

zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz w roku, do 30 stycznia każdego roku. 

§ 63.  

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie 

z planem pracy oraz w miarę potrzeb. 

2. Radni potwierdzają swoją obecność na Komisji Rewizyjnej poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

3. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jej składu. 

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia Komisji zamieszcza się w BIP. 

5. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu, pracowników Starostwa oraz inne osoby. 

6. Komisja Rewizyjna rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ogólnego składu Komisji. 

7. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz 

Komisji. 

§ 64.  

1. Komisja Rewizyjna podejmuje wnioski i opinie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

2. Wnioski i opinie Komisji kierowane są do Starosty. 

3. Odpowiedzi na wnioski i opinie Komisji udzielane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od ich 

przekazania do Starosty i przekazywane Przewodniczącemu Komisji w formie elektronicznej. 

§ 65.  

1. Komisja może dokonywać kontroli w pełnym składzie lub poprzez zespół kontrolny, o którym mowa 

w ust. 2.  

2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wyznaczyć 

spośród członków komisji zespół kontrolny w liczbie co najmniej trzech osób, 

w tym przewodniczącego zespołu. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli dotyczy 

praw i obowiązków jego, jego małżonka i osób najbliższych. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności 

mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. 

5. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 

§ 66.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  na co najmniej 7 dni przed terminem kontroli zawiadamia na piśmie 

kierownika kontrolowanego podmiotu oraz Starostę o terminie, przedmiocie kontroli oraz okresie objętym 

kontrolą.  

§ 67.  

1. Kierownicy kontrolowanych podmiotów są obowiązani do zapewnienia warunków do przeprowadzenia 

kontroli, w szczególności do udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.  

2. Komisja lub członkowie zespołu kontrolnego wykonują czynności kontrolne w dniach 

i godzinach pracy kontrolowanego podmiotu, nie naruszając przy tym porządku pracy kontrolowanego 

podmiotu. 



§ 68.  

1. Komisja lub zespół kontrolny, po zakończeniu kontroli, sporządza w ciągu 7 dni protokół z kontroli. 

Protokół zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych ewentualnych 

nieprawidłowości. Protokół zawiera ponadto:  

1) podstawę prawną kontroli tj. uchwałę Rady, 

2) nazwę podmiotu kontrolowanego, imię i nazwisko kierownika, 

3) termin przeprowadzenia kontroli, 

4) imiona i nazwiska kontrolujących, 

5) przedmiot kontroli, okres objęty kontrolą oraz opis czynności wykonywanych przez kontrolujących, 

6) informację o załącznikach, 

7) informację w ilu egzemplarzach sporządzono protokół i kto je otrzymał, 

8) klauzulę o możliwości wniesienia do Komisji Rewizyjnej lub zespołu kontrolnego zastrzeżeń do protokołu 

w ciągu trzech dni, licząc od daty jego otrzymania, 

9) podpisy członków komisji lub zespołu kontrolnego i kierownika podmiotu kontrolowanego. 

2. W przypadku, gdy kontroli dokonuje zespół kontrolny przedkłada on niezwłocznie protokół Komisji 

Rewizyjnej wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami kontrolowanego. 

3. Komisja Rewizyjna, jeżeli uzasadniają to wyniki kontroli kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki 

wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości 

w określonym terminie. 

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest 

obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym przez 

Komisję Rewizyjną terminie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego może 

odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne. 

6. Rada rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 5 na najbliższej sesji. 

Rozdział 7. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 69.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 

pozostałych członków w liczbie 3-5, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W związku z utworzeniem klubu radnych po powołaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jej skład 

powiększa się o przedstawiciela tego klubu, o ile taki przedstawiciel  nie jest już członkiem komisji. 

3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

4. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza komisji wybierają członkowie Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji na wniosek Przewodniczącego Komisji. 

§ 70.  

1. Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ustala Rada w drodze odrębnej uchwały. 

2. Każdy klub radnych może zgłosić po jednym przedstawicielu do składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

3. Powiększenie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o którym mowa w § 69 ust. 2 

 następuje w drodze uchwały Rady. 



§ 71.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej 

Przewodniczącego w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prowadzi jej obrady. 

W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jego Zastępca. 

3. Radni potwierdzają swoją obecność na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprzez złożenie podpisu na 

liście obecności. 

4. Posiedzenia Komisji są prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jej składu. 

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia komisji zamieszcza się w BIP. 

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu, pracowników Starostwa oraz inne osoby, których obecność jest wskazana z uwagi na 

przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

7. Z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji sporządzany jest protokół, który podpisuje 

Przewodniczący i Sekretarz Komisji. 

§ 72.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje wnioski i opinie zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym. 

2. Wnioski i opinie Komisji kierowane są do Starosty. 

3. Odpowiedzi na wnioski Komisji udzielane są w formie pisemnej w terminie 14 dni od ich przekazania do 

Starosty i przekazywane Przewodniczącemu Komisji w formie elektronicznej. 

§ 73.  

1. Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie udzielanie pomocy Radzie w procesie 

rozpatrywania skarg, wniosków i petycji z zachowaniem terminów wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Skargi, wnioski i petycje, dla których rozpatrzenia właściwa jest Rada, rejestruje  się w Centralnym 

Rejestrze Skarg, wniosków i petycji prowadzonym przez Starostwo. 

3. Przewodniczący Rady kieruje skargę, wniosek albo petycję bezpośrednio do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji w celu zaproponowania sposobu rozstrzygnięcia. 

§ 74.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, proponuje Radzie 

sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku albo petycji przygotowując w tej sprawie projekt uchwały Rady. 

§ 75.  

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji podpisuje Przewodniczący Rady. Do 

zawiadomienia dołącza się uchwałę. 

§ 76.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie – w terminie do 30 stycznia każdego roku  - roczne 

sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.  

Rozdział 8. 

Zasady tworzenia i działania klubów radnych  

§ 77.  

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych. 

2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. 



§ 78.  

1. Utworzenie klubu radnych zgłasza się  Przewodniczącemu Rady w ciągu 30 dni od dnia zebrania 

założycielskiego. Przewodniczący Rady informuje na najbliższej sesji Rady o utworzeniu klubu radnych. 

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać w szczególności: 

1) nazwę klubu, 

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu, 

3) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie. 

3. Radny może być członkiem jednego klubu radnych. 

4. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu. 

5. Przedstawiciele  klubów  mogą  przedstawiać  stanowiska  klubów  we  wszystkich sprawach  będących 

przedmiotem obrad Rady. 

§ 79.  

1. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny 

z rozwiązaniem klubów. 

2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania się klubu radnych, przewodniczący rozwiązanego klubu 

w terminie 14 dni od dnia rozwiązania się klubu informuje w formie pisemnej o tym fakcie Przewodniczącego 

Rady. 

§ 80.  

  Klubom radnym  przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu 

działania Rady.   

DZIAŁ III. 

Rozdział 1. 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu 

§ 81.  

1. W skład Zarządu oprócz Starosty  i Wicestarosty wchodzą trzej Członkowie Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu mogą być wybrani również spoza składu Rady. 

3. Z Członkami Zarządu Starosta może nawiązać stosunek pracy na podstawie wyboru. 

§ 82.  

1. Do zadań Starosty jako Przewodniczącego Zarządu należy: 

1) organizowanie pracy Zarządu, 

2) przewodniczenie obradom Zarządu, 

3) reprezentowanie Zarządu wobec Rady. 

2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje w szczególności: 

1) określanie czasu i miejsca posiedzeń Zarządu, 

2) przygotowywanie projektu porządku posiedzenia Zarządu, 

3) przekazywanie materiałów na posiedzenia Członkom Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, 

Skarbnikowi Powiatu oraz innym wskazanym przez Starostę osobom w formie elektronicznej. Uznaje się, 

że materiały przekazane w formie elektronicznej doręczone są z dniem, w którym wprowadzono je środka 

komunikacji elektronicznej, 



4) zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej posiedzeń Zarządu. 

3. Przewodniczenie obradom Zarządu obejmuje w szczególności: 

1) referowanie spraw objętych porządkiem posiedzenia lub wyznaczanie innych osób do zreferowania takich 

spraw, 

2) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku posiedzenia, 

3) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji, 

4) zarządzanie głosowania nad dyskutowanymi kwestiami. 

4. Reprezentowanie Zarządu wobec Rady obejmuje w szczególności: 

1) przygotowywanie sprawozdań z działalności Zarządu, 

2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu. 

§ 83.  

1. W czasie nieobecności Starosty lub innej przemijającej przeszkody w wykonywaniu przez niego 

obowiązków, obowiązki o których mowa w § 82 wykonuje Wicestarosta. 

2. W przypadku nieobecności Starosty i Wicestarosty obowiązki, o których mowa w § 82 wykonuje 

Członek Zarządu najstarszy wiekiem. 

§ 84.  

1. Do obowiązków Członków Zarządu należy w szczególności: 

1) udział w posiedzeniach Zarządu, 

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu, 

3) realizacja zadań powierzonych przez Zarząd, w tym udzielanie odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania radnych oraz wnioski Rady. 

2. Członkowie Zarządu potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim minimum trzech Członków Zarządu. 

§ 85.  

1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

2. W razie potrzeby Starosta może zwołać posiedzenie Zarządu w innym terminie, a także rozszerzyć 

porządek posiedzenia. 

3. Starosta jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch 

Członków Zarządu, w terminie trzech dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. 

4. O czasie i miejscu następnego posiedzenia Starosta powiadamia Członków Zarządu ustnie 

na posiedzeniu Zarządu. 

§ 86.  

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć radni oraz inne zaproszone osoby. 

§ 87.  

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty i miejsca posiedzenia, imię i nazwisko prowadzącego obrady, 

2) stwierdzenie prawomocności obrad, 

3) ustalony porządek obrad, 



4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu, 

5) przebieg posiedzenia wraz z wynikami głosowań, 

6) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół. 

2. Do protokołu załącza się w szczególności: 

1) w wersji papierowej: 

a) listy obecności z posiedzeń zarządu, 

b) porządki posiedzeń zarządu, 

2) w wersji elektronicznej: 

a) projekty uchwał Rady i zarządu, 

b) materiały będące przedmiotem obrad Rady, w szczególności wynikające z przyjętego planu pracy Rady. 

3. Członkowie Zarządu mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 

4. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu. W razie zgłoszenia wniosków, 

o których mowa w ust. 3, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd. 

5. Protokół z posiedzenia Zarządu zamieszcza się w BIP. 

6. Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu danej kadencji nie jest przyjmowany na posiedzeniu. Protokół 

udostępnia się Członkom Zarządu na okres 7 dni. Protokół wraz z ewentualnymi poprawkami podpisuje 

Członek Zarządu prowadzący obrady. 

§ 88.  

Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Członkowie Zarządu, Sekretarz Powiatu oraz Skarbnik Powiatu. 

§ 89.  

1. Projekt uchwały powinien zawierać: 

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, 

5) termin wejścia w życie uchwały. 

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia 

uchwały, oczekiwane skutki społeczne, przewidywane skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. 

§ 90.  

Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

§ 91.  

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał lub zapisów w protokole z posiedzeń 

Zarządu. Uchwały podpisuje Członek Zarządu prowadzący obrady. 

2. W razie nieobecności osoby wymienionej w ust. 1 uchwały podpisuje Starosta lub Wicestarosta. 

3. W przypadku, gdy przepisy szczególne wymagają podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia w formie 

decyzji lub postanowień podpisuje je Starosta. 

4. W razie nieobecności Starosty rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3 podpisuje Wicestarosta. 



§ 92.  

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi arabskimi numer kolejnego posiedzenia, 

numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwały opatruje się datą posiedzenia, na którym zostały podjęte.  

§ 93.  

Uchwały Zarządu opatruje się pieczęcią Zarządu zawierającą pośrodku herb Powiatu, a w otoku napis: 

"ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO". 

§ 94.  

Uchwały zamieszcza się w rejestrze prowadzonym przez Starostwo i zamieszcza w BIP. 

§ 95.  

Po upływie kadencji  numeracja posiedzeń i uchwał rozpoczyna się od początku. 

§ 96.  

1. Zarząd przygotowuje materiały będące przedmiotem obrad Rady, w szczególności wynikające 

z przyjętego planu pracy Rady. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 przekazywane są w wersji elektronicznej wraz z pisemnym 

wnioskiem do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie pod obrady najbliższej sesji. 

3. Z wnioskiem o wprowadzenie projektów uchwał Rady i materiałów występuje Starosta. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być złożony do Przewodniczącego Rady w terminie 

umożliwiającym dostarczenie materiałów radnym, o którym mowa w § 14 ust. 2. 

5. W szczególnych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady wniosek, o którym mowa w ust. 2 może 

zostać złożony w terminie późniejszym, jednakże umożliwiającym radnym zapoznanie się zprzekazanymi 

materiałami. 

Rozdział 2. 

Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże  

§ 97.  

1. 1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy się w celu wykonywania zadań powiatu.  

2. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wykaz powiatowych 

służb, inspekcji i straży. Wykaz udostępnia się na stronie www.bip.powiatraciborski.pl. 

DZIAŁ IV. 

Rozdział 1. 

Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich 

§ 98.  

1. Zgłoszenie projektu wymaga uprzedniego pisemnego zawiadomienia Rady o utworzeniu komitetu 

inicjatywy uchwałodawczej, stosownie do postanowień niniejszego działu Statutu. 

2. Procedurę wniesienia inicjatywy rozpoczyna rejestracja projektu zgłoszonego przez Komitet inicjatywy 

uchwałodawczej, zwanym dalej Komitetem. 

3. Rejestracji, o której mowa w ust. 2, dokonuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady. 

4. Po dokonaniu rejestracji projekt przekazywany jest do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

5. Komisja, o której mowa w ust. 4, dokonuje oceny formalno-prawnej zgłoszonej inicjatywy 

obywatelskiej. Ocena ta obejmuje również prawidłowość utworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 



§ 99.  

1. Rejestracja polega na przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń, wynikających 

z postanowień niniejszego działu Statutu. 

2. Podpisy, o których mowa w § 106 ust. 3 Statutu, stanowią część wymaganej ustawowo liczby podpisów 

grupy mieszkańców mogących wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

§ 100.  

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni liczonych od dnia 

zarejestrowania projektu, zbiera się na posiedzeniu celem dokonania sprawdzenia prawidłowości dokonanej 

rejestracji wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami. 

2. Komisja wydaje opinię co do spełnienia wymagań w zakresie wniesionej inicjatywy obywatelskiej oraz 

prawidłowości utworzenia Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, z zastrzeżeniem § 108 ust. 4 Statutu. 

3. Przed wydaniem opinii Komisja zasięga opinii prawnej, co do zgodności projektu inicjatywy 

z powszechnie obowiązującym prawem. 

4. Oceny, w zakresie czynnego prawa wyborczego do Rady, Komisja dokonuje w oparciu o informacje 

uzyskane ze stałych rejestrów wyborców prowadzonych przez Gminy Powiatu Raciborskiego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 

5. W przypadku negatywnego stanowiska, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady zawiadamia na 

piśmie niezwłocznie pełnomocnika Komitetu lub jego zastępcę o tym fakcie. Wówczas komitetowi przysługuje 

prawo wycofania inicjatywy lub zgłoszenia poprawek do niej. 

6. Prawo do wycofania inicjatywy oraz prawo zgłoszenia poprawek ma formę pisemną i dokonuje się go 

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. 

§ 101.  

1. W przypadku, gdy opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedłożonej obywatelskiej inicjatywie 

uchwałodawczej jest pozytywna, Przewodniczący Rady niezwłocznie przekazuje niezbędne dokumenty 

Zarządowi, celem przygotowania projektu uchwały w celu wykonania inicjatywy. 

2. Przygotowany projekt uchwały Zarząd przedkłada niezwłocznie na najbliższym wspólnym posiedzeniu 

Komisji Rady celem jego omówienia. Projekt następnie jest ujmowany w najbliższym porządku obrad sesji 

Rady. 

§ 102.  

1. W przypadku, gdy opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedłożonej obywatelskiej inicjatywie 

uchwałodawczej jest negatywna, Komisja wskazuje Radzie, których z wymagań formalnoprawnych nie spełnia 

zgłoszony projekt. 

2. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omawiana jest na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych Rady, a następnie opracowywany jest projekt uchwały w przedmiocie odrzucenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, który ujmowany jest w porządku obrad sesji Rady przypadającej po tym 

posiedzeniu. 

§ 103.  

1. W przypadku sytuacji, o której mowa w § 101 i § 102 Statutu, Przewodniczący Rady zawiadamia 

pełnomocnika Komitetu lub jego zastępcę o możliwości zapoznania się z tymi dokumentami, w tym 

o możliwości wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady, celem zaprezentowania 

stanowiska Komitetu. 

2. W przypadku nie skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnik Komitetu lub jego 

zastępca mogą zaprezentować swoje stanowisko również podczas sesji Rady, na której inicjatywa będzie 

procedowana. 



3. Nieskorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wstrzymuje procedowania nad inicjatywą 

przez Radę. 

§ 104.  

Wydatki związane z wykonywaniem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców 

Powiatu pokrywa komitet inicjatywy uchwałodawczej, z wyjątkiem promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych, w sposób wskazany w niniejszym dziale Statutu. 

§ 105.  

Projekt wnoszony w ramach inicjatywy obywatelskiej, który został zarejestrowany w trakcie kadencji 

Rady, ale nie stał się przedmiotem obrad do czasu upłynięcia jej kadencji, jest rozpatrywany przez Radę 

następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu. W takim wypadku dokonane dotychczas 

czynności zachowują moc. 

Rozdział 2. 

Zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych 

§ 106.  

1. Czynności związane z przygotowaniem projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jego 

rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów obywateli popierających 

projekt, wykonuje Komitet inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Komitet występuje pod nazwą „Komitet inicjatywy uchwałodawczej”. Nazwa Komitetu, na jego pisemny 

wniosek, może zostać uzupełniona o dodatkową nazwę identyfikującą projekt. 

3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców Powiatu, posiadających czynne prawa 

wyborcze do Rady. 

4. Mieszkańcy, o których mowa w ust. 3, muszą złożyć  pisemne oświadczenia o przystąpieniu do 

Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska i adresu. 

5. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje pełnomocnik Komitetu lub jego zastępca, wskazani 

w pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

§ 107.  

1. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 98 ust. 2 Statutu, pełnomocnik Komitetu lub jego zastępca 

podaje: 

1) nazwę komitetu inicjatywy uchwałodawczej, 

2) adres, na który ma być kierowana korespondencja związana z inicjatywą uchwałodawczą, 

3) dane pełnomocnika komitetu oraz jego zastępcy, w tym numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty 

elektronicznej (jeśli posiada), 

4) obszar (temat), z którym będzie związana działalność zmierzająca do przedłożenia projektu inicjatywy 

obywatelskiej. 

2. Do zawiadomienia dołącza się: 

1) oświadczenia, o których mowa w § 106 ust. 4 Statutu, 

2) własnoręcznie podpisane zgody osób, o których mowa w § 106 ust. 5 Statutu, o przyjęciu tych funkcji. 

§ 108.  

1. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 107 ust. 1 Statutu, pełnomocnik Komitetu lub jego 

zastępca może wystąpić do Rady z wnioskiem o zbadanie, czy Komitet został prawidłowo utworzony, 

w szczególności w zakresie zweryfikowania posiadania czynnego prawa wyborczego do Rady. 



2. Weryfikacji dokonuje, w imieniu Rady, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie, w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

3. O wyniku dokonanej weryfikacji Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady informuje 

pełnomocnika Komitetu lub jego zastępcę. 

4. W przypadku dokonania weryfikacji i poinformowaniu o jej wyniku, postanowień § 100 ust. 5 zdanie 

drugie Statutu, nie stosuje się przy ocenie zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej. 

§ 109.  

Komitet ulega rozwiązaniu z chwilą ostatecznego i prawomocnego zakończenia procedury 

uchwałodawczej. 

Rozdział 3. 

Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  

§ 110.  

1. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez Komitet 

treści projektu, stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Promocja na rzecz projektu inicjatywy oraz zbieranie podpisów mieszkańców Powiatu ją popierających 

może rozpocząć się dzień po złożeniu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku sytuacji, o której mowa w § 108 ust. 1 Statutu, termin promocji biegnie od dnia następnego 

po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 108 ust. 3 Statutu. 

§ 111.  

1. Rada promuje obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze poprzez zamieszczenie informacji w tym 

zakresie w BIP. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zarząd może podejmować dodatkowe działania zmierzające do 

promowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

3. Przez zamieszczanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności zamieszczanie wszystkich 

niezbędnych dokumentów związanych z przebiegiem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej oraz z poszanowaniem dóbr osobistych osób 

występujących z inicjatywą. 

4. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, w sposób wskazany w niniejszym paragrafie, jest 

bezpłatna. 

Rozdział 4. 

Formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty  

§ 112.  

1. Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej niemoże dotyczyć spraw, dla których Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej bądź inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego zastrzegają wyłączną 

właściwość innych podmiotów. 

2. Projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wniesiony do Rady powinien odpowiadać wymogom 

zawartym w niniejszym Statucie oraz nie powinien być sprzeczny z prawem powszechnie obowiązującym. 

3. Wniesienie projektu nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu, w tym także przez grupę 

mieszkańców Powiatu, w tej samej sprawie. 

4. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 3, projekty mogą zostać połączone do wspólnego 

rozpoznania tylko w sytuacji, gdy pełnomocnicy Komitetów wyrażą na to zgodę. 



§ 113.  

1. Projekty zgłaszane wramach inicjatyw obywatelskich składa się wformie pisemnej lub zwykorzystaniem 

elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa, zzachowaniem wszelkich wymogów dla korespondencji 

składanej drogą elektroniczną (e-puap). 

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno zawierać: 

1) wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały, 

2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana, 

3) wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym, jeśli jest możliwa do 

wskazania, 

4) przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne, jeśli są znane, 

5) źródła finansowania, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu Powiatu, 

6) informację, czy projekt był już uprzednio procedowany w ramach instytucji inicjatywy obywatelskiej. 

3. Uzasadnienie powinno przedstawiać również wyniki przeprowadzanych konsultacji oraz informować 

o przedstawionych wariantach i opiniach, jeśli takie zostały przeprowadzone. 

4. Rada, po zaopiniowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić Komitetowi projekt 

uchwały, jeżeli uzasadnienie dołączone do projektu nie spełnia wymogów określonych w ust. 1-3. 

§ 114.  

1. Zbieranie wymaganej liczby podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą obciąża Komitet. 

2. W ramach zbierania podpisów Komitet zobowiązany jest przedłożyć każdemu mieszkańcowi Powiatu 

chcącemu udzielić swojego poparcia, do wglądu projekt uchwały. 

3. O sposobie i formie zbierania podpisów pod projektem inicjatywy uchwałodawczej decyduje Komitet. 

4. Mieszkaniec Powiatu udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia 

(imion) i nazwiska oraz adresu własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa 

komitetu i tytuł projektu inicjatywy uchwałodawczej, której mieszkaniec udziela poparcia. 

DZIAŁ V. 

Rozdział 1. 

Dostęp do dokumentów stanowiących informację publiczną i zasady korzystania z nich 

§ 115.  

1. Dokumenty stanowiące informację publiczną niezamieszczone w BIP są udostępniane na wniosek 

zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów szczególnych. 

2. Dokumenty udostępniają w godzinach urzędowania pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych 

Powiatu w zakresie przyznanych im uprawnień. 

3. Dostęp do dokumentów polega na umożliwieniu osobom zainteresowanym przeglądania lub rejestracji 

ich obrazu w obecności pracowników, albo sporządzeniu przez pracownika ich kopii lub przeniesieniu na 

nośnik elektroniczny. 

4. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby ograniczenie jawności wynikające z ustaw, 

dokument udostępniany jest w części jawnej. 

Rozdział 2. 

Postanowienia końcowe 

§ 116.  

Tracą moc: 



1) Uchwała Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

2) Uchwała Nr V/44/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu Raciborskiego. 

§ 117.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

§ 118.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 119.  

Uchwała wchodzi w życie od kadencji następującej po kadencji, w czasie której została uchwalona. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 2 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) o ustroju powiatu stanowi jego statut, a jego uchwalenie należy do 

wyłącznej właściwości rady powiatu.  

 

Statut jednostki samorządu terytorialnego jest ważnym aktem prawa miejscowego stanowiącym nie 

tylko o ustroju gminy, powiatu czy województwa, ale i określającym szereg kwestii szczegółowych ściśle 

powiązanych z funkcjonowaniem organów stanowiących i wykonawczych wszystkich szczebli samorządu 

terytorialnego. 

 

Zgodnie z regulacjami ustawy o samorządzie powiatowym statut określa w szczególności 

organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji przez nią powoływanych, zasady tworzenia  

i działania klubów radnych, liczbę członków zarządu, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu, 

zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji oraz zasady dostępu do dokumentów i korzystania 

z nich. 

 

Aktualnie obowiązujący Statut Powiatu Raciborskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu 

Raciborskiego Nr XXIII/238/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego oraz zmieniony uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr V/44/2015 z dnia  

24 lutego 2015 r. 

 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 130 z późn.zm.) wprowadzono istotne zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych, w tym także do 

ustawy o samorządzie powiatowym. Powyższe zmiany spowodowały konieczność dostosowania treści 

Statutu Powiatu Raciborskiego do zapisów ustawowych. Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

 

1)   obowiązku utrwalania i transmitowania obrad rady powiatu, 

2)   przeprowadzania głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie 

imiennych wykazów głosowań radnych, 

3)   obligatoryjnego powołania komisji skarg, wniosków i petycji, 

4)  wnoszenia i procedowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

5)  trybu składania interpelacji i wniosków przez radnych.  

 

Działając w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIX/196/2012 z dnia 29 maja 2012 

r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz.2488) Zarząd Powiatu skierował projekt statutu do konsultacji. Konsultacje 

przeprowadzono w terminie ............. 2018 r. w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii. Liczba 

organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach - … Wykaz zgłoszonych uwag - … 

Uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych uwag - … 

 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

Sekretarz Powiatu 

  

Beata Bańczyk 

wz. STAROSTY 

  

Marek Kurpis  

WICESTAROSTA 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 192/922/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 18 września 2018 r.  

……………………………………………… 

                 (nazwa organizacji) 

 

……………………………………………… 

                   (dane adresowe) 

 

 

 

 

Opinie do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej uchwalenia Statutu 

Powiatu Raciborskiego. 

 

  

Lp. 

Paragraf, ustęp, 

punkt proponowany                 

do zmiany 

Proponowana zmiana 
Uzasadnienie 

proponowanej zmiany 

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

Opinie ogólne 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………. 
                                                                                      (imię nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian  

 

  

       wz. STAROSTY 

               Radca Prawny 

 

Michalina Staniszewska - Niestrój                                                 Marek Kurpis 

                                                    WICESTAROSTA 

         




