UCHWAŁA NR XLII/284/18
RADY POWIATU PISZ
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu
Na podstawie art. 12 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, zm. z 2018 r. poz. 1000) w związku z § 9 pkt 1) Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego z 2016 r. poz. 1045, zm. z 2017 r. poz. 3072 ) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Piskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII/49/03 Rady Powiatu Pisz z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Piskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r.
poz. 1045, zm. z 2017 r. poz. 3072) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Organami powiatu są:
1) Rada Powiatu Pisz, zwana dalej „Radą”,
2) Zarząd Powiatu w Piszu, zwany dalej „Zarządem”.”;
2) W § 8 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.”;
3) W § 9 po punkcie 6) dodaje się punkt 6a), w brzmieniu:
„6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu,”;
4) W § 10 po ustępie 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:
„3. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem
uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.”;
5) W § 17:
a) po ustępie 1 dodaje się ustępy 1a i 1b, w brzmieniu:
„1a. Sesje Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
1b. Nagrania, o których mowa w ust. 1a, udostępniane są poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.”,
b) w ustępie 2 słowa „w urzędach gmin” zastępuje się słowami „w Biuletynie Informacji Publicznej”;
6) W § 18 po ustępie 5b dodaje się ustęp 5c, w brzmieniu:
„5c. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku
obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do
rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję
rady powiatu.”;
7) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu radni mogą kierować interpelacje do Starosty.
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2. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. Interpelację składa się na
piśmie, z krótkim przedstawieniem stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikającymi z tego
pytaniami.
3. Radni składają interpelacje do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Staroście.
4. Starosta lub osoba przez niego upoważniona udziela odpowiedzi na interpelację na piśmie, nie później,
niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.
5. Treść interpelacji oraz odpowiedzi na nie podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości
poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.”;
8) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20. 1. W sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym, radni mogą kierować zapytania do Starosty.
2. Do zapytań radnych przepisy § 19 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”;
9) W § 23 dodaje się ustępy 4 i 5, w brzmieniu:
„4. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
5. W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu w liczbie
nie większej niż 15, którzy uprzednio pisemnie zgłosili Przewodniczącemu Rady Powiatu chęć zabrania
głosu. Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno być poparte podpisami co najmniej
150 osób i złożone Przewodniczącemu Rady Powiatu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Przewodniczący
dopuszcza mieszkańców do głosu według kolejności otrzymanych zgłoszeń.”;
10) W § 25:
a) w ustępie 1 po punkcie 4) dodaje się punkt 4a), w brzmieniu:
„4a) Grupa co najmniej 300 mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego Rady Powiatu,”,
b) w ustępie 3 słowa: „podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4” zastępuje się słowami: „podmioty wymienione
w ust. 1 pkt 1-4a)”;
11) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. W głosowaniu jawnym na sesjach rady radni głosują za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych niemożliwe jest przeprowadzenia głosowania w sposób
określony w ust. 1, przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania
jawnego po stwierdzeniu ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji z wymienieniem radnych obecnych na
sesji nie biorących udziału w głosowaniu. Imienne wykazy głosowań radnych załącza się do protokołu obrad
sesji.
5. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do wiadomości publicznej poprzez
zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w sposób
zwyczajowo przyjęty.”;
12) W § 36 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„W tym celu powołuje stałą komisję rewizyjną.”;
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13) § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.”;
14) Po § 43 dodaje się § 43a, w brzmieniu :
„§ 43a. 1. Rada rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych,
wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje stałą komisję skarg, wniosków
i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów,
z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych
będących członkami Zarządu.
3. Rada wybiera komisję skarg, wniosków i petycji w liczbie od 3 do 5 osób, w tym jej
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący lub
wiceprzewodniczący.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Skargi, wnioski i petycje o których mowa w ustępie 1, przed rozpatrzeniem przez Radę,
Przewodniczący zobowiązany jest przekazać Komisji skarg, wniosków i petycji, celem przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego.
6. Komisja skarg,wniosków i petycji opracowuje i przedstawia Radzie projekt rozstrzygnięcia sprawy.
Rada zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawy w terminach przewidzianych przepisami prawa.
7. Przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji Rada kieruje się ograniczeniami jawności wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa.”;
15) W § 44:
a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności.”,
b) w ustępie 5 słowa "komisję problemową" zastępuje się słowami "komisję stałą",
c) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przepisy paragrafów 39-43 stosuje się odpowiednio”,
d) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Powołuje się 3 komisje stałe Rady, których przedmiotem działania jest:
1) Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji, zwana dalej
Komisją Samorządu:
a) opiniowanie budżetu powiatu i wprowadzanie w nim zmian,
b) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu,
c) współdziałanie z pozostałymi komisjami w pracach nad projektem budżetu i planem
zadań gospodarczych,
d) problematyka dotycząca referendum powiatowego,
e) sprawy majątkowe i zobowiązania powiatu oraz podatki, opłaty lokalne oraz opłaty
administracyjne,
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f) problematyka zamówień publicznych organizowanych przez powiat i powiatowe
jednostki organizacyjne,
g) opiniowanie programu społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu i informacji o jego
realizacji,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami mieszkańców, akty
prawa miejscowego,
i) całość zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków i porozumień
powiatów, porozumień z samorządem województwa oraz samorządami gmin,
j) inspirowanie współpracy gospodarczej z gminami powiatu oraz gminami ościennymi,
k) opiniowanie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi powiatowy
zespół nieruchomości,
l) problematyka przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
m) współpraca z pracodawcami oraz organizacjami gospodarczymi,
n) problematyka gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury na obszarze miast
i gmin powiatu,
o) sprawy kształtowania infrastruktury technicznej i sanitarnej na obszarze powiatu,
p) sprawy zagospodarowania terenów, w aspekcie wymogów związanych z ochroną
środowiska naturalnego i zachowania walorów krajobrazowych,
q) sprawy geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami,
r) problematyka ochrony praw konsumentów,
s) wszechstronna promocja powiatu piskiego, jego walorów i możliwości rozwojowych,
t) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy,
u) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z
wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
v) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań
gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.
2) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Weterynarii, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Obronności,
Komunikacji i Drogownictwa,zwana dalej Komisją Ochrony Środowiska:
a) całość spraw związanych z rolnictwem, gospodarką leśną i rybactwem śródlądowym,
b) problematyka gospodarki wodnej,
c) problematyka ochrony środowiska i zasobów przyrody,
d) inspirowanie współpracy ekologicznej z gminami powiatu piskiego oraz sąsiednimi
powiatami,
e) działalność weterynaryjna,
f) stan gospodarki żywnościowej, wytwórczości i udostępniania,
g) współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi zadania ochrony środowiska,
strażą leśną, strażą rybacką, usług rolniczych i ogniwami łowieckimi,
h) problematyka porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
i) kwestie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
j) utrzymanie powiatowych
administracyjnych,

obiektów

użyteczności

publicznej

oraz

obiektów

k) problematyka obronności (spraw wojskowych, obrony cywilnej, ratownictwa ogólnego),
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l) zagadnienia transportu drogowego, kolejowego i wodnego,
m) sprawy koordynacji komunikacji w powiecie,
n) utrzymanie dróg publicznych i organizacji ruchu drogowego,
o) współdziałanie z powiatową komisją bezpieczeństwa i porządku przy staroście powiatu
oraz WOPR,
p) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z
wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
q) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań
gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.
3) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Ochrony Sanitarnej, Zdrowia i Rodziny, zwana dalej
Komisją Edukacji i Rodziny:
a) sprawy edukacji publicznej młodzieży,
b) problematyka działalności kulturalno-oświatowej, amatorskiego ruchu artystycznego
i bibliotekarstwa,
c) rozwój form kultury fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, sportu amatorskiego
i rekreacji,
d) całokształt spraw dotyczących działalności turystycznej i wypoczynku,
e) zagadnienia ochrony sanitarno-epidemiologicznej,
f) problematyka pomocy dla osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, sierot oraz
rodzin zastępczych,
g) promocja i ochrona zdrowia ludności oraz profilaktyka lecznicza,
h) wspieranie profilaktyki prorodzinnej,
i) współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania charytatywne oraz
zadania wspomagające rodzinę,
j) sprawy dotyczące domów pomocy społecznej,
k) ochrona dóbr kultury oraz opieka nad twórczością i sztuką ludową,
l) wspieranie działalności organizacji, związków, i stowarzyszeń, działających w zakresie,
objętym przedmiotem działania komisji,
m) inspirowanie działań na rzecz integracji społeczno-kulturalnej mieszkańców ziemi
piskiej z regionami mazurskim i kurpiowskim,
n) współdziałanie merytoryczne z Radą Społeczną przy SP ZOZ Szpitalu Powiatowym
w Piszu i Radą Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu,
o) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z
wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
p) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań
gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.”.
16) W § 45:
a) w ustępie 1 skreśla się punkt 5),
b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja stała, za wyjątkiem Komisji skarg, wniosków i petycji, działa zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.”,
c) ustęp 3 ostrzymuje brzmienie:
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„3. Komisja stała jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej
2 razy w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady.”.
17) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej składu, w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.”;
18) W § 49 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Rada ustala też skład osobowy komisji i dokonuje wyboru jej przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczącego.”;
19) W § 66 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego, za wyjątkiem przepisów § 1 pkt 2), pkt 3), pkt 4), pkt 5) lit. a), pkt 6), pkt 7), pkt 8), pkt 9), pkt 10),
pkt 11), pkt 12), pkt 13), pkt 14), pkt 15) lit. a), lit. b) i lit. d), pkt 16) i pkt 17), które wchodzą w życie z pierwszym
dniem kadencji Rady Powiatu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska

Id: 38FE0EE0-870F-4B92-81C4-6893CEF4FD6C. Uchwalony

Strona 6

