
UCHWAŁA NR XxV/ 168 / 2012
RADY PoWIATU GDAŃsKlEGo

z dnia 30 listoPada 2012 r-

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Gdańskiego

Na podstawie ań' 16 ust. 3 i4 ustawy zdnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktow nor-

matywnych i niektórych innych aktow prawnych (Dz' U. z 2011r, \r 197, poz. 1172 z
pÓŻn.zń.1 iart. 12 pkt 1 ustawy zdnia 5 czenruca 1998 r' o samoządzie powiatowym

(Dz' U. z2001r' Nr 142, poz. 1592zpóŻn.zm-)

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

ogłasza się jednolity tekst Statutu Powiatu Gdańskiego ustanowionego uchwałą

Nr-Vll/43/2odz-Raoy Pówiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustanowienia

Statutu Powiatu Gdańskiego (Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego z 2007

r. Nr 108, poz. 1744).
ogłoszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nastąpi w formie obwieszczenia Rady Powia-
tu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2O12r' w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Statutu Powiatu Gdańskiego, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej

uchwały.

s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
obwieszczenie, o ktorym mowa W s 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku
U rzędowym Województwa Pomorskiego'

Przewodn
Powiatu

s1
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2.

1.

2.



Załącznik do
Uchwały Nr .XXV/' 168 12012.
Rady Powiatu Gdańskiego .

z dnia 30 listopada 2012 r.

Obwieszczenie
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 Iistopada 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Gdańskiego

Na podstawie art. 16 ust.3 i4 ustawy zdnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktow normatywnych i niektórych innych aktow prawnych (t.j. Dz' U' z 2011 r,

Nr 197, poz' 1172 z póżn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity Statutu Powiatu Gdańskiego ustanowionego uchwałą Nr
vlll43l2007 Rady PoWEtu Gdańskiego z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Gdańskiego (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Pomorskiego z 2007r' Nr 108, poz. 1744) z uwzględnieniern zmiany
wprowadzonej uchwałą Nr XVl/10612012 Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 25 stycznia 2012 r. W sprawie zmiany Statutu Powiatu Gdańskiego
(Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego z2a12 r., poz' 688).



Załącznik
do obwieszczenia
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 listopada 2012 r.

STATUT PoWIATU GDAŃSKIEGo

RozDzlAŁ 1

Przepisy ogólne

s ',. Powiat Gdański, zwany dalej ,,powiatem'', stanowi lokalną wspólnotę

samo rząd ową tworz oną przez m ieszka ń cow powiat u oraz teryto ri u m obej m ujące :

1) miasto: Pruszcz GdaĘki,

2) gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy' Pszczołki, Pruszcz Gdański, Przywidz,

Suchy Dąb iTrąbki Wielkie.

$ 2. Siedzibą władz powiatu jest miasto Pruszcz Gdański.

s 3.1. Powiat ma osobowość prawną.

2.Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym

i na własną odpowiedzialność.

s 4. Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez radę powiatu odrębną

uchwałą.

RozDzlAŁ 2

Zakres działania izadania powiatu

s 5.1. Do zakresu działania powiatu naleŻy wykonywanie określonych ustawami

zadan publicznych o charakterze ponadgm in nym.

2. Do zadan publicznych powiatu nalezy rowniez zapewnienie wykonywania

określonych w ustawach zadan i kompetencji kierownikow powiatowych słuŻb,

inspekcji istrazy.

3'Ustawy mogą określać niektore sprawy naleŻące do zakresu działania powiatu



jako zadania z zakres u ad m i n i stra cj i rząd owej, wyko n ywa ne przez p owi at.

4' Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jĄ zada-

nia z zakresu swojej właŚciwości na warunkach ustalonych W porozumieniu.

s 6. 1. Powiat moŻe zawierać z organami administracji rządowej porozumienia

w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

2' Powiat moŻe zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia

zadan publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a takŻe

z wojewodztwem, na ktorego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

s 7.1. W celu wykonywania zadań powiat moze tworzyc jednostki organizacyjne

izawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie moŻe prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza

zadania o ch a ra kte rze uŻyteczn ości p u b l i czn ej.

3'Tworzenie jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, następuje

w drodze uchwały rady powiatu'

S 8.1. W celu wspolnego wykonywania zadan publicznych, w tym wydawania

decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiat

moŻe tworzyć związki z innymi powiatami.

2. Powiaty mogą zawierac porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich

prowadze nia zadan publicznych.

3' Powiaty mogą tworzyÓ stowarzyszenia, W tym rowniez z gminami

i wojewodztwami.

4' Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatow mogą sobie wzajemnie bądŻ

innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy

finansowej.

RozDzlAŁ 3

Władze powiatu

s 9.1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia W głosowaniu

powszechnym _ poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem

organów powiatu'



2. organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

s 10'1. DziałalnośĆ organow powiatu jest jawna. ograniczenia jawności mogą

wynikaÓ wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organÓw powiatu obejmuje W szczególności prawo

obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu

i posiedzenia jej komisji, a takŻe dostępu do dokumentow wynikających

z wykonywania zadań publicznych, W tym protokołów posiedzeń organów

powiatu i komisji rady powiatu.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. (uchylony).

7. (uchylony).

$ 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'

s 10b.1. Dokumenty urzędowe wynikające z wykonywania zadań publicznych

są udostępniane w komorkach organizacyjnych, w zakresie prowadzonych przez

nie Spraw' zgodnie z podziałem zadan okreŚlonym W Regulaminie

Organ izacyj nym Starostwa Powiatowego.

2' Dokumentacja, o ktorej mowa W ust'1, dotycząca spraw o charakterze

indywidualnym jest udostępniana z zachowaniem ustawowych wymogów

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 szczegolności na umozliwieniu zapoznania się

z dokumentami, sporządzania notatek i odpisow, kserokopii, fotokopii lub skanów



dokumentow przez osobę zainteresowaną. Kazdy przypadek udostępnienia

dokumentow 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 ddkumentow moze

stanowić naruszenie przepisow prawa lub Że zakres, sposób udostępnienia

tudzieŻ konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku

moŻe zakłocic przyjęty W Starostwie Powiatowym porządek pracy,

lub gdy wnioskodawca Wnosi o wydanie odpisow lub kserokopii dokumentów

lub sporządzenia ich fotokopii lub skanów, przed udostępnieniem dokumentow

Wymagane jest złoŻenie wniosku pisemnego'

6. odmowa udzielenia! informacji publicznej następuje

decyzji administracyjnej i winna zawieraÓ uzasadnienie.

7. Udzielanie informacji jest bezpłatne, z zastrzezeniem ań. 15 ustawy z dnia

6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U' Nr 112,

poz' 1198 z pożn. zm.).

$ 10c lnformację o terminie, miejscu i porządku 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.

s 11.1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu,

z zastrzeŻe n iem p rzep isów o refe ren d u m powiatovvym.

2' Kadencja rady tnła 4 lata, licząc od dnia wyborow.

3. Radni Są wybierani W wyborach bezpośrednich' Zasady i tryb

przeprowadzania wyborow do rady powiatu określa ustawa.

4' Liczbę radnych wchodzących w skład rady powiatu określa ustawa.

s 12.1. odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze

referend um powiatowego.

2' Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa ustawa.

s 13 Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosow

w drodze



W obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu),

w głosowaniu jawnym, chyba ze przepisy ustawy stanowią inaczej.

s 14.1 Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego

lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głd'sowaniu tajnym.

2' Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady powiatu

oraz prowadzenie jej obrad' Przewodniczący moŻe Wznaczyć do wykonywania

swoich zadań wiceprzewod n iczącego' W przypadku n ieobecności przewod n iczą-

cego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego

wyko n uje wicep rzewod n iczący n ajsta rszy wie kiem.

3. odwołanie przewodniczącego iwiceprzewodniczącego rady powiatu następuje

na wniosek co najmniej itą ustawowego składu rady, w trybie określonym

w ust. 1.

4' W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada

podejmuje uchwałę W sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większoŚcią

głosów, nie poŹniej niŻ w ciągu jednego miesiąca od dnia ŻoŻenia rezygnacji.

5' Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4, w ciągu 1 miesiąca od dnia

złoŻenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest

równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia

miesiąca, w którym powinna byÓ podjęta uchwała'

s 15.1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez

przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziejjednak niŻ raz na kwańał.

2' Pienłszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy na dzien

przypadający W ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów

do rad na obszarze całego kraju'

3. (uchylony).

4' W przypadku wyborow przedterminowych pienłszą sesję zwołuje osoba, ktorą

Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organow jednostki

samorządu terytorialnego, na dzień przypadający W ciągu 7 dni po ogłoszeniu

wynikow wyborów do rady powiatu.

5. (uchylony).

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego

rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.



7. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować co najmniej następujące

sprawy:

1) złoŻenie ślubowania przez radnych,

2) wybór przewodniczącego rady powiatu i wiceprzewodniczących rady,

3) informację ustępującego zarządu powiatu o stanie budzetu, realizaĄi

inwestycji i innych waznych sprawach dla powiatu. a

s 16.1. Przewodniczący rady powiatu przygotowuje izwołuje sesje rady.
2'Zawiadomienie o sesji doręcza się wszystkim radnym, co najmniej

na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji, a W przypadku sesji ktorych

przedmiotem jest uchwalenie budŻetu powiatu oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie

sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania

budŻetu doręcza się radnyrp co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia

sesji.

3' Zawiadomienie o sesji powinno zawierać:

1) miejsce, dzień igodzinę rozpoczęcia sesji,

2) porządek obrad.

4. Do zawiadomienia o sesji dołącza Się projekty uchwał oraz mogą być

załączone inne materiały' Przepisy szczegolne mogą zobowiązywac zarząd

powiatu do przedkładania projektow uchwał radzie powiatu we wcześniejszych

terminach.

5. W razie niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 2, lub niedostarczenia

wraz

z zawiadomieniem o sesji projektow uchwał, rada moze podjąć uchwałę

o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin obrad. Wniosek o odroczenie sesji

moze byc zgłoszony bezpośrednio po stwierdzeniu prawomocności obrad.

Na wniosek zarządu lub co najmniej 114 ustawowego składu rady

przewodniczący obowiązany jest zwołaÓ sesję nadzwyczajną na dzien

przypadający W ciągu 7 dni od dnia złoŻenia wniosku. Do wniosku o zwołanie

sesji powinien zostaÓ dołączony proponowany porządek obrad wraz

z projektami uchwał.

Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany

wprowadzić

do porządku obrad najblizszej sesji rady powiatu projekt uchwały, jezeli

wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt Wpłynął do rady powiatu

6.

7.



co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

8. Rada powiatu moze wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną

większością głosow ustawowego składu rady. W przypadku zwołania sesji

w trybie określonym w ust' 6 dodatkowo Wymagana jest zgoda wnioskodawcy

tj. w przypadku sesji zwołanej na wniosek zarządu powiatu, zgoda zarządu

powiatu, a W przypadku sesji zwołanej przez grupę radnych, żgoda wszystkich

radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem o zwołanie sesji'

9. Terminow zawańych w ust. 2 nie zachowuje się w przypadku zwołania sesji

w trybie określonym w ust' 6.

s 17.1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał

wszystkie Sprawy nalezące do jej kompetencji określone W ustawie

o samorządzie powiatowyln oraz w innych ustawach, a takŻe w przepisach

wydanych na podstawie ustaw.

2' Rada powiatu oprocz uchwał moŻe podejmować.

1 ) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego

postępowania,

3) oświadczenia _ zawierające stanowisko w określonej sprawie,

4) apele zawierające formalnie niewiązące wezwania adresatow

zewnętrznych

do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy, ezy zadania'

3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania

przewidziany W statucie powiatu tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej

i podejmowania uchwał'

s 18.1. Przed kaŻdą sesją przewodniczący rady powiatu ustala listę gości

zaproszonych na sesję' Wnioski w tej sprawie mogą składaÓ przewodniczącemu

- zarząd powiatu, starosta, przewodniczący komisji rady, przewodniczący klubow

radnych.

2' Zarząd powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu

i obsłudze prawnej oraz administracyjno-biurowej sesji rady powiatu.

3. W sesjach rady powiatu uczestniczą z głosem doradczym sekretarz i skarbnik

powiatu.



s 19.1. Sesje rady powiatu są jawne' chyba Że przepisy ustaw stanowią inaczej'

2'Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji rady powiatu

powinno zostać podane do publicznej wiadomości W formach zwyczajowo

przyjętych oraz W Biuletynie lnformacji Publicznej.

3. Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać Wyczerpany w zasadzie

na jednym posiedzeniu' Na wniosek przewodniczącego rady fub radnego rada

powiatu moze postanowiÓ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym

terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Przerwa w obradach nie moze

być dłuŻsza niŻ 14 dni.

4. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada powiatu moze postanowic

W szczegÓlności ze względu na niemoŻliwość wyczerpania porządku obrad

lub koniecznoŚÓ jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych

materiałów lub inne nieprzelłidziane przeszkody uniemozliwiające radzie powiatu

podejmowanie uchwał.

5. W protokole obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o ktorym mowa

w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, ktorzy bez

usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich przerwaniem'

s 20.1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoŚci co najmniej połowy

ustawowego składu rady'

2' w przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się ponizej

połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad'

niemozliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.

3. W przypadku, gdy zgodnie z porządkiem obrad sesji ma nastąpió podjęcie

uchwały, a liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się ponizej połowy

ustawowego składu rady, przewodniczący zamyka sesję rady. Przepis $ 19 ust' 5

statutu stosuje się odpowiednio.

4' W przypadku zamknięcia sesji rady w okolicznościach o ktorych mowa

w ust. 3' przewodniczący obowiązany jest zwołac kolejną sesję rady na dzien

przypadający w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jej zamknięcie,

umieszczając w porządku obrad tej sesji projekty uchwał, które nie mogły być

rozpoznane podczas poprzedniej sesji z uwagi na brak quorum.

5. Przewodniczący rady powiatu otwiera, prowadzi izamyka sesje rady.

6. otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez

przewodniczącego rady formuły: ,,otwieram obrady sesji rady powiatu



gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim".

7 . Po otwarciu sesji przewodniczący rady :

1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocnośÓ obrad,

2) przedstawia porządek obrad i przyjmuje wnioski o zmianę porządku obrad,

3) poddaje pod głosowanie wnioski o ktorych mowa w pkt. 2'

8. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad moŻe wystąpić radny, klub radnych

albo zarząd powiatu. Wniosek o zmianę porządku obrad moze byc złoŻony

w kazdej chwili.

9. Porządek obrad sesji powinien obejmować z zastrzezeniem ust. 10

w szczególności,:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

2) sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady powiatu i prac zarządu

między sesjami, l
3) interpelacje i zapytania radnych,

4) rozpatrzenie projektow uchwał oraz podjęcie uchwał,

5) wnioski i oświadczenia radnych'

10' Porządek obrad sesji nadzwyczajnej zwołanej w trybie $ 16 ust.6 statutu

powinien byc zgodny z wnioskiem wnioskodawcy, a zmiany porządku obrad

tej sesji wymagają zgody wnioskodawcy.

s 21.1. lnterpelaĄe i zapytania radnych kieruje się odpowiednio do zarządu

powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady.

2. lnterpelację składa się w sprawach zasadniczych dla powiatu'

3. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami.

4. odpowiedŹ na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie,

w ciągu 14 dni od daty jej złoŻenia'

s 22.1 . Zapytania składa się w sprawach dotyczących biezących problemów

powiatu, W szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie

faktycznym.

Z'Do zapytań radnych stosuje się odpowiednio przepisy $21 ust. 3 i 4 statutu.

s 23.1. Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z porządkiem

obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad kazdym z punktow.

2. Radny nie moze zabierac głosu bezzezwolenia przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący rady moze zabierac głos w kazdej chwili obrad.



4' Przewodniczący rady moŻe udzielić głosu osobie nie będącej radnym,

po uzyskaniu zgody rady. o uzyskaniu zgody świadczy niezgłoszenie sprzeciwu.

Uzyskania zgody nie wymaga zabranie głosu przez osobę zaproszoną na sesję

rady w sprawie punktu porządku obrad, w związku z ktorym osoba ta została

zaproszona na sesję.

s 24.1. Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,

zwłaszcza

w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. JeŻeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłoca

porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi,

moze odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

3' Przepis ust. 2 stosuje siQ odpowiednio do osob niebędących radnymi, ktorym

przewod niczący rady udzielił głosu'

4. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, moŻe nakazać

opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim

zachowaniem zakłócająpoządek obrad lub naruszają powagę sesji.

s 25.1. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń

w uzasadnionych przypadkach moze udzielić głosu poza kolejnością:

1) członkom zarządu powiatu,

2) skarbnikowi i sekretarzowi powiatu

3) radcy prawnemu.

2' Przewodniczący rady powiatu udziela głosu poza kolejnością radnym

w sprawie wnioskow o charakterze formalnym, W szczególności dotyczących

1) sprawdzenia kworum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,

4) zakonczenia wystąp ie ń,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzen ia przenły,

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

8) ustalenia sposobu głosowania,

9) przeliczenia głosów,

1 0) przestrzegania regulaminu obrad.



3. Wnioski o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2) - 8) podlegają przegłosowaniu

przez radę powiatu.

s 26.1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po Wyczerpaniu listy mowców.

W razie potrzeby przewodniczący moze zarządzic przerwę w celu umoŻliwienia

właściwej komisji, klubowi radnych lub zarządowi powiatu zd!ęeia stanowiska

wobec zgłoszonych wnioskow albo przygotowania poprawek w rozpatryWanym

projekcie uchwały lub innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę

głosowania' Przed zarządzeniem głosowania mozna zabrac głos tylko

w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku

głosowania.

I

s 27.1. Z inicjatywą podjęcia okreŚlonej uchwały mogą wystąpiÓ :

1) co najmniej 3 radnych,

2) przewod n iczący rady,

3) klub radnych,

4) komisja rady,

5) zarząd powiatu.

2. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom rady

i zarządowi powiatu.

s 28.1' Projekt uchwały powinien zawieraĆ

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w Życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające wskazanie

potrzeby podjęcia uchwały.

s 29.1. Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.

2.W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje

wiceprzewod n iczący rady prowadząey sesję.



s 30.1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi

rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia

uchwały' Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na ktorym została przyjęta.

2.Uchwały ewidencjonuje się W Ęestrze uchwał i przechowuje wraz

z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi przewodniczący rady i

starosta. a

s 31.1. Starosta zobowiązany jest do przedłozenia wojewodzie uchwał rady

w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organow powiatu w sprawie

wydania przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni

od ich podjęcia.

2. Starosta przedkłada regionalnej

określonych w ust. 1: l
izbie obrachunkowej na zasadach

1) uchwałę budzetową,

2) uchwałę W sprawie absolutorium dla zarządu,

3) inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby '

s 32.1. Rada powiatu rozpatruje skargi dotyczącą zadan lub działalności zarządu

powiatu, starosty, a takŻe kierownikow powiatowych słuŻb, inspekcji i straŹy

i jednostek organizacyjnych powiatu, za wyjątkiem spraw dotyczących zadan

lub działalności organów wykonawczych powiatu oraz kierowników powiatowych

słuŻb, inspekcji, straŻy i innych jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach

nalezących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jezeli przepisy

szczegolne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg.

2' Przewodniczący rady po wpłynięciu skargi, przekazuje ją komisji rewizyjnej

oraz moŻe przekazac skargę innej stałej komisji rady powiatu, której przedmiot

działania jest związany z treścią skargi, w celu zbadania skargi i wydania opinii

w sprawie skargi.

3. Rada powiatu rozpatruje skargę bez zbędnej zwłoki, jednak nie pożnie1

niŻ na najblizszej sesji, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej

i ewentualnie innej komisji stałej rady powiatu, ktorej przekazano skargę w celu

jej zbadania.

4. Przewodniczący rady zawiadamia skarzącego o miejscu i terminie sesji,

na któĘ będzie rozpatrywana jego skarga oraz zobowiązany jest na wniosek

skarzącego udzieliĆ mu głosu podczas sesji rady, przy rozpatrywaniu skargi'



5. Rada powiatu na sesji powinna jednoznacznie stwierdzić, czy jest organem

właściwym do rozpatrzenia skargi ze względu na jej przedmiot'

6. Jezeli rada powiatu stwierdzi, Że nie jest organem właŚciwym do rozpatrzenia

skargi, zobowiązana jest niezwłocznie, nie poŹniej jednak niŻ w terminie 7 dni,

przekazac

ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o "tym skarzącego

lub wskazując skarzącemu właściwy organ.

7. Rada Powiatu rozstrzygając skargę wydaje lub podejmuje stosowne Środki

W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i w miarę mozliwości przyczyn

ich powstawania.

8. odpowiedŹ na skargę do skarzącego przygotowuje i podpisuje

z upowaŻn ien ia rady powiatu jej przewod n iczący'

9. odpowiedŻna skargę po\ruinna zawierać uzasadnienie faktyczne iprawne.

$ 33 Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktow

prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.

s 34.{. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący rady, przelicza

oddane głosy ,,za", ,,przeciW' i ,,wstrzymujące się", sumuje je i porównuje z listą
radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady'

3. Do przeliczenia głosow przewodniczący rady moze wyznalzyÓ radnych'

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady powiatu.

5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.

s 35.1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią

rady.

2' Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę

powiatu spośrod radnych' Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona

przewod n iczącego komisj i.

3. Kart do głosowania nie moŻe być więcej niz radnych obecnych na sesji.

4. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego

niezwłocznie po ich ustaleniu.

5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokoł, ktory stanowi

załącznik do protokołu sesji'



s 36.1. Głosowanie zwykłą większością głosow oznacza, Że przyjęty zostaje

wniosek, ktory uzyskał największą liczbę głosów. Głosów niewaznych

lub wstrzymujących się nie dolicza się do zadnej Z grup głosujących'

2. Głosowanie bezwzględną większością głosow oznacza, Że przyjęty zostaje

wniosek, ktory uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od Śumy pozostałych

waznie oddanych głosÓw, tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie

parzystej liczby waŹnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50%

waznie oddanych głosow plus jeden głos waznie oddany. W razie nieparzystej

liczby waŻnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi

pienrsza liczba całkowita, przewyŻszająca połowę waznie oddanych głosow.

s 37.1 . Z przebiegu sesji raUy powiatu sporządza się protokół.

2. Protokoł sesji rady powinien zawieraćw szezegolności :

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

i zakonczenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby

sp o rządzĄącej p ro to koł,

2) stwierdzenie prawomocnoŚci obrad,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,

4) porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczegolności: treśĆ lub streszczenie wystąpień,

teksty zgłoszonych i uchwalonych wnioskow, odnotowanie zgłoszenia

pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowania ijego wyniki,

7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokołu dołącza się: listę obecnoŚci radnych i gości uczestniczących

w sesji, uchwały podjęte przez radę, postanowienia proceduralne, deklaracje,

oświadczenia, apele przyjęte przez radę, protokoły komisji skrutacyjnej

wraz z kartami do głosowania, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone

przez radnych, usprawiedliwienia osob nieobecnych, a takŻe wszystkie

pozostałe pisemne materiały idokumenty 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.

5. W 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, ktory dokonał

skasowania kopii nagrania sesji rady załącza się do protokołu sesji rady'

6. Nagranie o ktorym mowa w ust.S niniejszego paragrafu 1 moze stanowić

materiał pomocniczy dla radnego, który poweŹmie wątpliwoŚci co do zapisow

jego wypowiedzi, które zostały zamieszczone W projekcie protokołu. Radny

moŹe zwrocic się do Przewodniczącego rady o umoŻliwienie przesłuchania

kopii nagrania. Przesłuchanie kopii nagrania moze odbyÓ Się wyłącznie

w biurze rady i zarządu powiatu.

7. Radny moŻe zgłaszac do Przewodniczącego rady za pośrednictwem biura

rady i zarządu powiatu pbprawki do projektu protokołu sesji rady, w ciągu 7 dni

przed terminem sesji rady, podczas ktorej następuje przyjęcie protokołu sesji

rady zzastrzeŻeniem ust. 8'

8. Radni są uprawnieni do zgłaszania swoich poprawek o ktorych mowa

w ust'7 niniejszego paragrafu, tudziez korzystać z mozliwoŚci przesłuchania

kopii nagraniaz sesji, nie póŹniej niz 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

spoŹn ione i n iedopuszczalne.

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 zapisow dotyczących wypowiedzi innych radnych.

11. Protokół poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany przez radę

powiatu na najbliŻszej zwyczajnej sesji rady, W trybie głosowania

Jawnego.

Biuro rady i zarządu powiatu przechowuje oryginały protokołow sesji rady.

Protokoł sesji rady udostępnia się do wglądu radnym i osobom spoza

Rady w biurze rady i zarządu powiatu'

Mozliwe jest dłuzsze 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

12.

13.

14.



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 ktorym 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.

$ 38 obsługę rady powiatu i jej komisji zapewnia biuro rady i zarządu powiatu,

sta n owiące wyod rę bn ioną komó rkę o rga n izacyj n ą wch o dzącą w skład sta rostwa

powiatowego.

s 39.1. Rada powiatu kontroluje działalnośc zarządu oraz powiatowych jednostek

organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich

klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego rady oraz radnych będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu powiatu i występuje

z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium

zarządowi. Wniosek W sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez

regionalną izbę obrachunkową.

4.Komisja rewizyjna wykonuje rownieŻ inne zadania w zakresie kontroli, zlecane

przez radę powiatu.

5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji

powoływanych przez radę powiatu.

s 40.1. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2.Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozastałych członkow komisji

rewizyjnej w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji'

3. Komisja rewizyjna działa na podstawie połroczneEo planu kontroli,

zatwierdzonego przez radę powiatu.

4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu kontroli



do 15 czerwca na ll połrocze ido 15 grudnia na lpółrocze następnego roku.

5' Za zgodą rady powiatu komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę

w zakresie i terminie nie przewidzianym w planie kontroli.

S 41.1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach

zwykłą większoŚcią głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.

2' Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, ktory podlega przyjęciu

na następnym posiedzeniu komisji.

3. Komisja rewizyjna moze zapraszać na swoje posiedzenia kierownikow

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja rewizyjna, za zgodą rady powiatu, moŻe powoływać rzeczoznawców,

ekspertow i biegłych. t

s 42.1. Komisja rewizyjna kontroluje działalnośc zarządu powiatu i powiatowych

jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem,

celowości, rzetelności i gospodarności.

2' W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji

rewizyjnej wyznacza zespoł kontrolny składający się z 2 do 3 członkÓw komisji.

Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upowaŻnienia

do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej, Co najmniej na 2 dni przed

przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pismie kierownika kontrolowanej

jednostki organizacyjnej o zakresie iterminie kontroli.

4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynnoŚci

kontrolnych, są obowiązani okazac kierownikowi kontrolowanej jednostki

upowaŻnienie, o którym mowa w ust. 2.

s 43.1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeŻeli

przedmiot kontroli moŻe dotyczyÓ praw i obowiązkow jego albo jego małŻonka,

krewnych lub powinowatych.

2' Członek komisji moze równiez byó wyłączony z udziału w kontroli, jeŻeli

zachodząokoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności'

3. o wyłączeniu członka komisji z udziału W kontroli rozstrzyga komisja

rewizyjna.



s 44.1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani

do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, W szczególnoŚci

udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji iwyjaśnień.

2. Zespoł kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy

kontrolowanej jed nostki.

3' Wykonywanie czynności kontrolowanych nie moze naruszać porządku pracy

obowiązującego w kontrolowa nej jed nostce'

s 45.1. Zespoł kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza

protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik

kontrolowanej jednostki, ktory moŻe wnieśÓ zastrzeŻenia do protokołu. Zespoł

niezwłocznie przedstawia @dpisany protokoł komisji rewizyjnej.

2' Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza

i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu powiatu

wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości w okreŚlonym terminie'

3' Kierownik kontrolowanej jednostki, do ktorej zostało skierowane wystąpienie

pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o Sposobie realizacji

wnioskow i zaleceń W Wyznaczonym terminie, z zastrzeŻeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia

pokontrolnego, moze odwołać się do rady powiatu' Rozstrzygnięcie rady powiatu

jest ostateczne.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wynikow

kontroli zleconych przez radę, wynikow kontroli wykonania budŻetu powiatu oraz

z realizaĄi połrocznego planu kontroli.

s 46 Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy

pa ń stwowej i słuzbowej, o bowiązujący ch w ko ntro lowa nej jed nostce'

s 47.1. Rada powiatu, w drodze uchwały, moze powoływaÓ ze swojego grona

stałe i doraŹne komisje do okreŚlonych zadań, określając przedmiot ich działania

oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności,



przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności'

3. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez

członkÓw komisji' Komisja powołuje i odwołuje wiceprzewodniczącego komisji

oraz moŻe rownieŻ powołaó i odwołaÓ sekretarza komisji.

4' Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia

przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubow radnych

lub komisji.

s 48.1. Do zadań komisji stałych nalezy:

1) przygotowywanie iopiniowanie projektow uchwał rady powiatu,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,

4) opiniowanie i rozpatą6ruanie spraw przekazanych komisjiprzez radę, zarząd

lub inne komisje,

5) opiniowanie w zakresie swoich zadan pracy zarządu powiatu,

6) analizowanie skarg i wnioskow dotyczących działalności zarządu powiatu

i starosty.

2. Komisja stała działa zgodnie zpołrocznym planem pracy zatwierdzonym przez

radę. Rada moze dokonywac zmian w zatwierdzonym planie. W pracach

komisji zarząd zapewnia udział swego przedstawiciela.

3. Komisja jest obowiązana przedstawic radzie sprawozdanie ze swojej działal-

ności co najmniej razw roku oraz w kazdym czasie - na Żądanie rady.

s 49.1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2'w posiedzeniach komisji, oprocz jej członków, mogą takŻe uczestniczyÓ

bez prawa do głosowania: przewodniczący rady, radni nie będący członkami

komisji, członkowie zarządu powiatu oraz publiczność.

3. Na wniosek przewodniczącego komisji w posiedzeniu komisji uczestniczy

p rzed stawiciel zarządu powiatu'

4. Przewodniczący komisji moŻe zaprosić na jej posiedzenia inne osoby, ktorych

obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej Sprawy'

s 50.1. Przewod niczący komisji kieruje jej pracami, a W szczególności :

1) ustala terminy iporządek posiedzeń,



2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych

materiałów,

3) zwołuje posiedzenie komisji,

4) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołac posiedzenie komisji

na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodnicŹącego rady.

3' W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki

wyko n uje wicep rzewod n iczący.

s 51.1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosÓw w obecnoŚci

co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku rownej liezby

głosow decyduje głos przewodniczącego komisji.

2' Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na ządanie wnioskodawcy,

W sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, W szczególności

W Sprawach dotyczących projektow uchwał rady'

3' Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji

lub wyznaczony pzez komisję radny sprawozdawca.

s 52.1. Zakres działania, kompetenĄe oraz skład osobowy komisji doraznej

określa rada powiatu w uchwale o powołaniu komisji.

2'Do komisji doraŹnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej,

z uwzględnieniem ust. 1 oraz uchwały W sprawie ustalenia wysokości

diet przysługujących radnym Powiatu Gdańskiego.

s 53.1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie według treści okre-

ślonej w ustawie.

2. Radny nieobecny na pienłszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał

mandat W czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pienłszej sesji,

na ktorejjest obecny.

s 54.1. Podstawowym obowiązkiem radnego jest słuzyć powiatowi i jego

mieszkańcom.

2' Radny reprezentuje wyborcow, utrzymuje więŹ z mieszkańcami oraz

ich organizacjami w szczególności poprzez.

r-



1) informowanie wyborcow o aktualnej sytuacji powiatu io swojej działalności

w radzie powiatu,

2) propagowanie zamierzeń i dokonań rady powiatu,

3) przyjmowanie postulatow, wniosków oraz skarg mieszkańcow

i przedstawianie ich do rozpatrzenia właściwym organom powiatu,

4) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady powiatu.

3. Radni realizując zadania wymienione w ust. 2 mogą odbywaÓ spotkania

z mieszkańcami ipełnić dyŻury.

4. Radny moze Żądac udostępnienia mu dokumentow związanych z zadaniami

powiatu w zakresie spraw publicznych. W tym celu występuje do starosty,

określając zakres tych dokumentów lub sprawy'

5. Starosta określając miejsce i czas, umozliwia radnemu w terminie 2 dni zapo-

znanie się z dokumentafni.

6. Radny nie jest związany instrukcjami wyborcow i obowiązany jest kierowaÓ się

dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej.

7. Radny obowiązany jest braÓ udział w pracach organow powiatu oraz powiato-

wych jednostek organizacyjnych, do ktorych został wybrany

lub desygnowany.

8' W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych' Przepis ten stosuje się rownieŻ

do osób wchodzących w skład zarządu nie będących radnymi.

9. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeŻeniem ust. 10,

radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztow podrózy słuŻbowych. Rada

powiatu przy ustaleniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje

pełnione przez radnego'

10' Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka

zarządu w powiecie, w ktorym uzyskał mandat.

11' Radny nie moŻe brać udziału w głosowaniu, jezeli dotyczy to jego interesu

prawnego.

12. Mandatu radnego powiatu nie moŻna łączyc z:

a) mandatem posła lub senatora,

b) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

c) członkostwem W organie innejjednostki samorządu terytorialnego.

13. Z radnym nie moze być nawiązany stosunek pracy W starostwie

powiatowym powiatu, w ktorym radny uzyskał mandat' Zakaz określony w zdaniu



pierwszym nie dotyczy radnych wybranych do zarządu, z ktorymi stosunek pracy

nawiązywany jest na podstawie wyboru.

14' Radny nie moŻe pełniÓ funkcji kierownika powiatowej jednostki

organ izacyjnĄ oraz jego zastępcy'

s 55'1. Radni mogątworzyÓ kluby radnych. 1'

2.Klub moŹe utworzyÓ co najmniej 5 radnych.

3.Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

s 56.1. Utworzenie klubu radnych nalezy zgłosić przewodniczącemu rady

powiatu w ciągu 14 dni od dnia zebrania załoŻycielskiego.

2'Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać :

1) imię i nazwisko przeubdniczącego klubu,

2) listę członkow klubu z okreŚleniem funkcji wykonywanych w klubie,

3) nazwę klubu - jezeli klub ją posiada.

3. Działalność klubow radnych nie moŻe byÓ finansowana z budŻetu powiatu'

4. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami'

Regulamin klubu nie może być sprzeczny ze statutem powiatu.

5. Przewodniczący klubow radnych są obowiązani przedłoŻyc

przewodniczącemu rady regulaminy klubow W terminie 14 dni od ich

uchwalenia.

6. Przewodniczący klubów mogą przedstawiaÓ stanowiska klubow We wszystkich

sprawach będących przedmiotem obrad rady'

s 57.1 .Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2'Rada powiatu wybiera zarząd powiatu w liczbie 3 osób, w tym starostę jako

przewodniczącego zarządu i wicestarostę w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

wynikow wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.

3. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego

składu rady, w głosowaniu tajnym.

4. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz trzeciego członka zarządu

na wniosek starosty zwykłą większością głosow w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

5' Członkowie zarządu powiatu mogą byc wybrani rownieŻ Spoza składu rady.

6. Członkostwa w zarządzie nie moŻna łączyc z członkostwem w organie innej



jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem W administracji

rządowej' a takŻe z mandatem posła i senatora.

7. Radny wchodzący W skład zarządu powiatu nie moze pełnić funkcji

p rzewod n icząceg o oraz wicep rzewod n iczącego rady.

s 58.1' Ze starostą iwicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie

wyboru.

2.Ztrzecim członkiemzarządu powiatu będącym radnym moŻe być nawiązany

stosunek pracy na podstawie wyboru.

3. Z trzecim członkiem zarządu powiatu wybranym spoza składu rady powiatu

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru'

s 59.1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu

okreŚlone przepisami prawa.

2. Do zadan zarządu powiatu naleŻy w szczególności :

1) przygotowywanie projektow uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budzetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

3. W realizaĄi zadan zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

4' Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz

jed nostek organ izacyjnych powiatu.

s 60.1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego,

kieruje biezącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

2' Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza

i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrozeniem interesu

publicznego, zagraŻających bezpośrednio zdrowiu i zyciu oraz w sprawach

mogących spowodować znaczne straty materialne, starosta podejmuje

niezbędne czynnoŚci naleŻące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy

to wydawania przepisow porządkowych W przypadku, o ktorym mowa

w ań' 42 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

4. Czynności, o ktorych mowa W ust. 3, wymagają przedstawienia



do zatwierdzenia na najblizszym posiedzeniu zarządu powiatu'

5. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem

słuŻbowym pracowników starostwa i kierownikow jednostek organizacyjnych

powiatu oraz zwierzch n ikiem powiatowych słuzb, inspekcj i i strazy.

6. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej naleŻących do właściwości powiatu' chyba ze przepisy szczegolne

przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

7. Starosta moze upowaznić na piŚmie wicestarostę, poszczegolnych członkow

zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych słuzb, inspekcji

i straŻy oraz kierownikow jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania

w jego imieniu decyzji, o ktorych mowa w ust. 6.

$ 61 Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarządu powiatu naleŻy

w szczególności:

1) opracowanie ramowego planu pracy zarządu,

2) przygotowanie projektu porządku obrad zarządu,

3) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarządu,

4) przygotowywanie materiałow do projektowanego porządku obrad,

5) zapewnienie obsługi posiedzenia zarządu'

s 62.1. Członkowie zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych

w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niz co 14 dni.

3. W razie potrzeby, starosta moŻe zwołac posiedzenie zarządu w innym termi-

nie,

atakŻe rozszerzyć porządek obrad.

4' Starosta jest obowiązany zwołac posiedzenie zarządu na pisemny wniosek

co najmniej dwoch członkow zarządu na dzień przypadający W terminie 3 dni

od złoŻenia wniosku.

s 63'1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta lub

wicestarosta.

2' w posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu z głosem

stanowiącym, a takŻe sekretarz iskarbnik powiatu z głosem doradczym.

3' Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta moŻe zobowiązać pracowników



starostwa powiatowego, kierownikow powiatowych słuŻb, inspekcji i straży

oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot

obrad.

4. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostaÓ zaproszone inne osoby,

w szczególnoŚci radni.

s 64.1 . Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy naleŹące do jego

kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisow wykonawczych do ustaw

i w granicach upowaŻnień ustawowych.

2. Oprocz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd moze podejmować inne

uchwały, w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu.

3. Uchwały zarządu podpisują Wszyscy członkowie zarządu obecni

na posiedzeniu zarządu|

4. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji

publicznej podpisuje starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska

członkow zarządu, ktozy brali udział w podjęciu decyzji.

s 65'1. lnicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu'

2' Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwał rady powiatu' chyba Że rada

określi zasady wykonywania swojej uchwały.

s 66.1. Z posiedzeniazarządu sporządza się protokoł.

2. w protokole podaje się imiona i nazwiska członkÓw zarządu uczestniczących

w posiedzeniu, a w przypadku gdy W posiedzeniu zarządu uczestniczyły

rowniez inne osoby, w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wska-

zuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczyły W posiedzeniu.

3. Protokoł posiedzenia zarządu powinien dokładnie odzwierciedlac przebieg

posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami

podejmowanym i przez zarząd.

4' Protokoł posiedzenia zarządu podpisują Wszyscy członkowie zarządu

uczestniczący

w posiedzeniu.

5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosiÓ

do protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie.

6. Zarząd przyjmuje protokoł posiedzenia na posiedzeniu następnym' W razie



zgłoszenia wnioskow, o ktorych mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga

zarząd.

7. Zarząd udostępnia protokoły swoich posiedzeń do publicznego wglądu, jeśli

nie narusza to przepisow o ochronie tajemnicy państwowej lub słuzbowej

albo o ochronie danych osobowych.

$ 67 Starosta skład a radziepowiatu na kazdej sesji zwyc'"in"i sprawozdanie

z działalności zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

$ 68 Rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty.

s 69.1. Skarbnik powiatu jest głownym księgowym budzetu powiatu.

2' Zadania skarbnika poWiatu jako głównego księgowego budzetu powiatu

określają od rębne przepisy'

3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych

m o g ących s p owod owa ć powsta n ie zo bowiązań m aj ątkowych .

4. Do kontrasygnaty czynności, o ktorych mowa W ust. 3, skarbnik moŻe

upowaznić inną osobę'

5. Skarbnik powiatu, ktÓry odmÓwił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek

jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym

powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnejizby obrachunkowej.

$ 70 (uchylony).

S 71,1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty, sprawuje nadzor nad

wykonywaniem biezących zadan przez komórki organizacyjne starostwa,

W szczegolnoŚci nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw,

przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.

2.Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytorycznąi techniczno-organizacyjną

obsługę posiedzeń organow kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania

w ramach upowaznień udzielonych przez zarząd powiatu i starostę.

s 72 Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczą W pracach zarządu powiatu,

obradach rady powiatu oraz mogą uczestniczyó W pracach komisji z głosem

doradczym.



RozDzlAŁ 4

Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże.

s 73.1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadan

powiatu.

2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje olaz

Wyposaza w majątek rada powiatu.

3' organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu

określają statuty nadawane przez radę powiatu i regulaminy organizacyjne

uchwalone przez zarząd powiatu, chyba Że przepisy odrębne stanowią

inaczej.

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb

zatrudniania i zwalniania kierowników i pracownikow powiatowych słuzb,

inspekcji i strazy oraz jednostek organizacyjnych powiatu określają odrębne

przepisy.

5' Zaząd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych

powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu W starostwie

powiatowym.

s 74.1. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych słuzb,

inspekcji i strazy:

1) powołuje i odwołuje kierownikÓw tych jednostek, w uzgodnieniu

z wojewodą, a takŻe wykonuje wobec nich czynności W sprawach

z zakresu prawa pracy' jeŻeli przepisy szczegolne nie stanowią inaczej,

2) zatwierdza programy ich działania'

3) uzgadnia wspolne działanie tych jednostek na obszarze powiatu'

4) w sytuacjach szczegolnych kieruje wspolnymi działaniami tych jednostek,

5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

2' Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych słuzb, inspekcji

i strazy określają przepisy ustawowe.

RozDzlAŁ 5



Gospodarka finansowa powiatu

s 75.1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie

budŻetu powiatu.

2. Budzet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatkow oraz przychodów

i rozchodow 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 budzetowa.

5' Uchwała budzetowa składa się z:

1 ) budzetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) załącznikow' l

s 76.1. lnicjatywa W Sprawie sporządzenia projektu uchwały:

1) budzetowej,

2) o prowizorium budŻetowym,

3) o zmianie uchwały budzetowej

- przysługuje wyłącznie zarządowi powiatu.

2. Zarząd powiatu sporządza iprzedkłada projekt uchwały budzetowej:

1) radzie powiatu,

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania

- do dnia 15 listopada roku poprzedza1ącego rok budŻetowy.

3. Wraz z projektem uchwały budŻetowĄ zarząd powiatu przedkłada radzie

powiatu i regionalnej izbie obrachunkowej:

1 ) uzasadnienie do projektu uchwały budŻetowej;

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 budzetu, radzie

powiatu.

5. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie moze wprowadziÓ w projekcie

uchwały budzetowej powiatu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub

zwiększenie wydatkow i jednocześnie zwiększenie deficytu budŻetu powiatu.

$ 77 Rada powiatu w odrębnej uchwale określa tryb prac nad projektem uchwały



budŻetowej, ustalając w szczególności :

1 ) wyma g aną szczegółowośÓ projektu budzetu powiatu,

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budzetowej

powiatu,

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, ktore zarząd

przedłoŻy r adzie p owiatu wr az z p roje kte m u chwały b u d Źetowej,

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

projektem.

s 78.1. Uchwałę budŻetową rada powiatu podejmuje przed rozpolzęciem roku

budzetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie poŹniej niz do

dnia 31 stycznia roku budzetowego.

2. Do czasu podjęcia uchwały budŻetowej, jednak nie póżniĄ 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

budzetowego, ustala budŻet powiatu w zakresie zadań własnych oraz zadań

zleconych. Do dnia ustalenia budzetu przez regionalną izbę obrachunkową

podstawą gospodarki finansowejjest projekt uchwały, o ktoĘ 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 budzetowym powiatu na okres objęty prowizorium

budŻetowym.

5. Uchwałę budzetową powiatu lub uchwałę, o ktorej mowa w ust.4, starosta

przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

s 79.1 . Za prawidłowe wykonanie budzetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie W ustalonych W uchwale

budzetowej kwotach wydatkóW, W ramach upowaznień udzielonych przez

radę powiatu,

2) emitowania papierów wartościowych' w ramach upowaznień udzielonych

pzez radę powiatu,



3) dokonywan ia wydatkow budzetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budzecie powiatu,

5) blokowania środkow budŻetowych, w przypadkach określonych ustawą,

6) dysponowania rezerwą budzetu powiatu.

s 80.1' Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się wdyspozycji powia-

tu jest jawna. Wymog jawności jest spełniany w szczegÓlności przez :

1) jawnośÓ debaty budŻetowej,

2) opublikowanie uchwały budŻetowej oraz sprawozdań z wykonania budzetu

powiatu,

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych

z budzetu powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o ktorych mowa w $79 ust.2

pkt. 1 i2.

$ 8'l Zamieszczenie w budzecie powiatu wydatkow na określone cele nie stanowi

podstawy zobowiązań wobec osob trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec

powiatu.

RozDzlAŁ 6

Mienie powiatu

s 82.1. Mieniem powiatu jest własnosć i inne prawa majątkowe nabyte przez

powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprocz powiatu, są samorządowe jednostki

organizacyjne, ktorym ustawy przyznają taki status, a takŻe te osoby prawne,

ktore mogą byÓ tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków,

ktore dotyczą mienia powiatu nie naleŻącego do innych powiatowych osób

prawnych.

s 83.1. oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają

dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upowazniona przez

zarząd.

2. Zarząd moŻe upowaŻniÓ pracowników starostwa, kierownikow powiatowych



słuŻb, inspekcji i straŻy oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem biezącej działalności powiatu.

$ 84 Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych

osób prawnych, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. lnne powiatowe

osoby p rawne n ie pon oszą od powiedzia l n oś ci za zobowiąza n ia'powiatu.

s 85.1 . Zarząd mieniem powiatu i jego ochrona powinny być wykonywane

ze szczególną starannością pod rygorem skutkow prawnych.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd

powiatu, a takŻe kierownicy powiatowych słuŻb, inspekcji i strazy oraz jednostek

organ izacyjnych powiatu.

RozDzlAŁ7
Przepis końcowy

s 86 Zmian statutu dokonuje rada powiatu W trybie właściwym dla jego

uchwalenia.


