
UGHWAŁA NR xVI/ 106 l 2012
RADY PoWIATU GDAŃsKtEGo

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 12pkt1wzwiązkuzart.2ust'4, ań.8a ust.3, ań. 19, ań.32 ust'
4, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z2001r' Nr 142, poz. 1592 zpoŹn. zm')

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

s1

W Statucie Powiatu Gdańskiego, ustanowionym uchwałą Nr Vll/4312007 Rady Powiatu
Gdańskiego z dnia 28 marca 2007r', ogłoszonym W Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 108, poz.493, wprowadza się następujące zmiany :

1) w $10 uchyla się ust. 3 _ 7 .

2) po $10 dodaje się $10a-10c w brzmieniu:
,,$10a. 1. Dokumenty wynikające z wykonywania zadan publicznych udostępnia się

w szczególności:
1) w Biuletynie lnformacji Publicznej,
2) na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

2' W Biuletynie lnformacji Publicznej udostępnia Się W szczególności
protokoły sesji rady oraz uchwały rady i zarządu.

s10b. 1. Dokumenty urzędowe wynikające z wykonywania zadan publicznych
są udostępniane W komórkach organizacyjnych, W zakresie
prowadzonych przez nie spraw, zgodnie z podziałem zadan określonym
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

2' Dokumentacja, o któĘ mowa w ust.1, dotycząca spraw o charakterze
indywidualnym jest udostępniana z zachowaniem ustawowych Wymogow
ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz innych tajemnic,
a takŻe zasad ud ostę pn ia n ia akt ad m i n istracyj nych.

3. Udostępnienie polega W SzczególnoŚci na umoŻliwieniu zapoznania się
z dokumentami, sporządzania notatek i odpisow, kserokopii, fotokopii lub
skanow dokumentow przez osobę zainteresowaną. KaŻdy przypadek
udostępnienia dokumentów winien byó odnotowany w aktach Sprawy.

4' Dokumenty, stanowiące elementy dokumentacji urzędowej'
zainteresowana osoba przegląda w obecności pracownika Starostwa,
w miejscu na to przeznaczonym.

5. W przypadku, gdy istnieje obawa, Że udostępnienie dokumentów moze
stanowić naruszenie przepisów prawa lub Że zakres, sposób



3)

4)

5)

udostępnienia tudziez koniecznoŚć przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku moze zakłócić przyjęty w Starostwie Powiatowym
porządek pracy, lub gdy wnioskodawca wnosi o wydanie odpisów
lub kserokopii dokumentów lub sporządzenia ich fotokopii lub skanów,
przed udostępnieniem dokumentów wymagane jest złoŹenie wniosku
pisemnego.

6. odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji
administracyjnej i winna zawierać uzasadnienie.

7 ' Udzielanie informacji jest bezpłatne , z zastrzezeniem ań. '15 ustawy z dnia
6 września2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z poŹn' zm').

$10c. lnformację o terminie, miejscu iporządku sesji rady powiatu podaje się
do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w starostwie powiatowym, umieszczenie na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego i w Biuletynie lnformacji Publicznej.",

w 511 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Liczbę radnych wchodzących w skład rady powiatu określa ustawa.'',

w $15
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Pienruszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadĄący W ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wynikow wyborów
do rad na obszarze całego kraju.'',

b) uchyla się ust. 3,
c) uchyla się ust. 5,

w $16
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,2. Zawiadomienie o sesji doręcza się wszystkim radnym, co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji, a w przypadku sesji których
przedmiotem jest uchwalenie budzetu powiatu oraz rozpatrzenie
i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz
ze Sprawozdaniem z wykonania budzetu doręcza się radnym co najmniej
na 14 dni przed terminem rozpoczęcia sesji.'',

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Do zawiadomienia o sesji dołącza się projekty uchwał oraz mogą być

załączone inne materiały. Przepisy szczególne mogą zobowiązywać
zarząd powiatu do przedkładania projektów uchwał radzie powiatu
we wcześn iejszych terminach.'',

6) w $32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Rada powiatu rozpatruje skargi dotyczące zadan lub działalności zarządu

powiatu, starosty, a takŻe kierowników powiatowych słuzb, inspekcji
i straŹy i jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem Spraw
dotyczących zadań lub działalności organów wykonawczych powiatu oraz
kierowników powiatowych słuŹb' inspekcji, strazy i innych jednostek
organizacyjnych powiatu W sprawach nalezących do zadan zleconych
z zakresu administracji rządowej, jezeli przepisy szczególne nie określają
innych organow właściwych do rozpatrywania skarg''',



7) w s37
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

,,3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych igości uczestniczących
W sesji, uchwały podjęte przez radę, postanowienia proceduralne,
deklaracje, oświadczenia, apele przyjęte przez radę, protokoły komisji
skrutacyjnej wraz z kańami do głosowania, zgłoszone na piŚmie wnioski
nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
a takŻe wszystkie pozostałe pisemne materiały i dokumenty będące
przedmiotem obrad rady.

4. Projekt protokołu sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu
w biurze rady i zarządu powiatu na 7 dni przed terminem kolejnej Sesji.'',

b) po ust' 4 dodaje się ust. 5-15 w brzmieniu:
,,5. !Ą/ celach pomocniczych dla sporządzenia projektu protokołu sesji rady,

pracownik biura rady i zarządu powiatu dokonuje cyfrowego nagrania
audio sesji rady powiatu, ktore podlega przegraniu na komputer w biurze
rady i zarządu powiatu niezwłocznie po zakończeniu sesji. Kopia nagrania
ulega skasowaniu w terminie 14 dni po przyjęciu przez radę protokołu
sesji rady' oświadczenie pracownika biura rady i zarządu powiatu, który
dokonał skasowania kopii nagrania sesji rady załącza się do protokołu
sesji rady.

6. Nagranie o ktorym mowa w ust.S niniejszego paragrafu moze stanowić
materiał pomocniczy dla radnego, ktory poweŹmie wątpliwoŚci
co do zapisów jego wypowiedzi, ktore zostały zamieszczone W projekcie
protokołu. Radny moŻe zwrocic się do Przewodniczącego rady
o umozliwienie przesłuchania kopii nagrania. Przesłuchanie kopii
nagrania może odbyć się wyłącznie w biurze rady i zarządu powiatu'

7. Radny może zgłaszac do Przewodniczącego rady za pośrednictwem biura
rady i zarządu powiatu poprawki do projektu protokołu sesji rady, w ciągu
7 dni przed terminem sesji rady, podczas ktorej następuje przyjęcie
protokołu sesji rady zzastrzeŻeniem ust. 8.

B. Radni Są uprawnieni do zgłaszania swoich poprawek, o których mowa
W ust.7 niniejszego paragrafu, tudzież korzystać z mozliwości
przesłuchania kopii nagrania z sesji, nie póŹniĄ niŻ W dniu
poprzedzającym dzień, na ktory została zwołana sesja rady, podczas
ktorej następuje przyjęcie protokołu.

9. Zgłaszanie poprawek po terminie, ktory został określony w ust. 7 i 8
niniejszego paragrafu np. w trakcie przyjmowania protokołu uznaje się
za spożnione i niedopuszczalne.

10. Radny jest uprawniony do składania poprawek do projektu protokołu,
tylko w zakresie w jakim powziął on wątpliwości, co do odzwierciedlenia
W projekcie protokołu jego wypowiedzi. Nie jest on uprawniony
do kwestionowania zapisów dotyczących wypowiedzi innych radnych.

11. Protokół poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany przez radę
powiatu na najblizszej zwyczĄnej sesji rady, W trybie głosowania
jawnego.

12. Biuro rady i zarządu powiatu przechowuje oryginały protokołów sesji
rady.

13. Protokół sesji rady udostępnia się do wglądu radnym iosobom Spoza
Rady w biurze rady i zarządu powiatu.

14. Mozliwe jest dłuŻsze przechowywanie kopii nagrania, o ktorym mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, tylko w sytuacji, w ktÓrej radny wystąpi
do Przewodniczącego rady, w ciągu 7 dni po przyjęciu przez radę
protokołu, z wnioskiem o zabezpieczenie nagrania W celu jego



przedstawienia jako środka dowodowego W sądzie, jezeli jego dobra
osobiste zostały naruszone przez osobę uczestniczącą W sesji Rady.

15. W przypadku uznania przez Przewodniczącego rady, Że wniosek
radnego, o którym mowa W ust. 14 niniejszego paragrafu
jest uzasadniony, kopia nagrania jest przechowywana na komputerze
w biurze rady i zarządu powiatu przez 6 miesięcy od daty przyjęcia przez
radę protokołu sesji rady. W tym okresie kopia nagrania zostanie
przekazana właściwym organom na ich wniosek.'',

8) w $54 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
,,13. Z radnym nie moŻe być nawiązany stosunek pracy W starostwie

powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Zakaz okreŚlony
W zdaniu pienłszym nie dotyczy radnych wybranych do zarządu,
z którymi stosunek pracy nawiązywany jest na podstawie Wyboru.'',

9) s70 uchyla się,

1 0)s75-78 otrzymują brzmienie:

',s75. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie
budzetu powiatu.

2. Budzet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatkÓw oraz
przychodów i rozchodów powiatu.

3. Budzet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy,
zwany dalej,,rokiem budŻetowym'''

4. Podstawą gospodarki finansowej powiatu w danym roku budzetowym jest
uchwała budŻetowa.

5. Uchwała budŻetowa składa się z:
'l ) budzetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) załączników.

s76. 1 . lnicjatywa W Sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1) budzetowej,
2) o prowizorium budzetowym,
3) o zmianie uchwały budzetowej
- przysługuje wyłącznie zarządowi powiatu.

2' Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budzetowej:
1) radzie powiatu,
2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania
- do dnia '15 listopada roku poprzedzającego rok budzetowy.

3. Wraz z projektem uchwały budzetowĄ zarząd powiatu przedkłada radzie
powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budzetowej;
2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w $ 77 Statutu.

4. opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budzetowej
zarząd powiatu jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem
budŻetu, radzie powiatu'

5. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie moze wprowadzić
W projekcie uchwały budzetowej powiatu zmian powodujących
zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczeŚnie
zwiększenie deficytu budŻetu powiatu.

$77. Rada powiatu w odrębnej uchwale okreŚla tryb prac nad projektem uchwały
budzetowej, ustalając w szczególności:

1 ) wymag aną szczegółowośĆ p rojektu budzetu powiatu,



2) terminy obowiązujące W toku prac nad projektem uchwały budzetowej
powiatu,

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd
przedłoŻy radzie powiatu wraz z projektem uchwały budzetowej,

4) obowiązki powiatowych słuŻb, inspekcji i strazy w toku prac nad tym
projektem.

s78. 1.Uchwałę budŻetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku
budzetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie poŹniej
niŻ do dnia 3't stycznia roku budzetowego.

2' Do czasu podjęcia uchwały budŻetowej, jednak nie póżniej niŻ do
dnia 31 stycznia roku budŻetowego, podstawą gospodarki finansowej jest
projekt uchwały budzetowej przedstawiony radzie powiatu, o ktorym
mowa w $ 76 ust. 2 Statutu.

3. W przypadku niepodjęcia uchwały budŻetowej w terminie, o ktorym mowa
w ust.1, regionalna izba obrachunkowa, W terminie do końca lutego roku
budŻetowego, ustala budzet powiatu w zakresie zadan własnych oraz
zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę
obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały,
o ktorej mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy o prowizorium
budzetowym, rada powiatu, na wniosek zarządu powiatu, moŻe podjąć
uchwałę o prowizorium budŻetowym powiatu na okres objęty prowizorium
budzetowym.

5' Uchwałę budzetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust.4, starosta
przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej
podjęcia.''.

s2

Uchyla się uchwałę Nr XX|X2O1012009 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 marca
2009r. W sprawie zasad protokołowania obrad Rady Powiatu Gdańskiego
oraz zgłaszania zastrzeŻeń i uwag do projektów protokołow Rady Powiatu Gdańskiego.

s3

Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Uzasadnienie

Uchwałą Nr Xlft2l2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września

2011 roku powołano Komisję Statutową Rady Powiatu Gdańskiego celem aktualizacji

Statutu Powiatu Gdańskiego. celem zmian jest dostosowanie zapisów Statutu

Powiatu Gdańskiego do zmian legislacyjnych rangi ustawowej tj.: ustawy

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592), ustawy o finansach

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz.1240), ustawy o pracownikach samorządowych

(Dz. U. 2008 Nr 223 poz. '1458) i ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

(Dz. U. 2000 r' Nr 98 poz' 1a71\ jak również wprowadzenie do Statutu zasad

protokołowania obrad Rady Powiatu Gdańskiego oraz zgłaszania zastrzeŻeń i uwag

do projektów protokołów Rady Powiatu Gdańskiego, które dotychczas regulowała

odrębna uchwała Nr XXlX/210/2oo9 Rady Powiafu Gdańslriego z 'drłia 25 mar'ca

2009 r.

W związku z powyzszym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

f


