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UCHWAŁA NR XLVI/281/2018
RADY POWIATU W ŁOBZIE
z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie zmian Statutu Powiatu Łobeskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, poz. 1000, 1349, 1432) Rada Powiatu w Łobzie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Łobeskiego przyjętym uchwałą Nr XXII/132/2016 Rady Powiatu w Łobzie z dnia
23 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łobeskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4512) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie „Komisja, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - odpowiednio Komisja Rady Powiatu w Łobzie, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Łobzie albo Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Łobzie”;
2) w § 9 skreśla się ust. 2;
3) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.”;
4) w § 10 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „Rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu”;
5) w § 29 w ust. 2 dodaje się: „oraz za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych”;
6) w § 29 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu:
„3. Przewodniczący przeprowadza głosowanie jawne, kolejno „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”, wypowiadając zdanie: „Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały (odpowiednio przeciw/wstrzymuje się)
proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku”.
4. Jeżeli głosowanie za pomocą urządzeń o których mowa w ust. 2 jest niemożliwe z przyczyn technicznych, Przewodniczący przeprowadza głosowanie imienne, poprzez wyczytywanie w kolejności alfabetycznej
radnych, którzy ustnie oświadczają odpowiednio: za/przeciw/wstrzymuję się oraz potwierdzają swoje głosowanie podpisem na liście głosowań stanowiącej załącznik do protokołu.
5. Jeżeli przeprowadzenie głosowania imiennego w sposób określony w ust. 4 jest z jakichkolwiek wzglądów niemożliwe głosowanie przeprowadza się imiennie na kartach do głosowania oznaczonych imieniem
i nazwiskiem radnego.”;
7) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji jako stałe komisje Rady.”;
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8) Po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:
„Rozdział 6a
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
§ 50a. 1. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza i opiniowanie należących do
właściwości Rady Powiatu:
1) skarg,
2) wniosków;
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się co najmniej z trzech członków. W skład Komisji
wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego Klubu radnych. W skład Komisji nie mogą wchodzić
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz członkowie Zarządu.
3. Wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonuje Rada spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji Rady z zastrzeżeniem ust. 2. Komisja wybiera Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji ze swego składu.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy
składu komisji.
§ 50b. 1. Przewodniczący Rady przekazuje skargę, wniosek lub petycję do zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie po ich złożeniu, nie później niż w terminie 3 dni.
2. Przewodniczący Rady występuje do Zarządu Powiatu lub właściwej jednostki organizacyjnej
o złożenie pisemnych wyjaśnień lub zajęcie stanowiska.
3. W przypadku, gdy Rada Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji
złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady niezwłocznie wskazuje składającemu właściwy organ
albo przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę
lub autora petycji.
§ 50c. 1 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie Komisji w terminie 7 dni od przekazania skargi, wniosku lub petycji przez Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że Rada Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia
skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji
niezwłocznie informuje o tym Przewodniczącego Rady.
§ 50d. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające
w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:
1) występować do Zarządu Powiatu lub kierowników jednostek organizacyjnych o udzielenie informacji,
złożenie wyjaśnień lub zajecie stanowiska;
2) zbierać materiały, informacje i wyjaśnienia;
3) przeprowadzać czynności kontrolne,
4) występować o sporządzenie opinii prawnej,
5) występować do innych organów, instytucji albo organizacji o udzielenie informacji lub zajęcie stanowiska
§ 50e. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w §50d, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.
§ 50f. W przypadku niemożliwości załatwienia skargi, wniosku lub petycji w terminie 30 dni od dnia
jej wpływu, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje o tym Przewodniczącego
Rady, który zawiadamia o tym składającego, wskazując jednocześnie inny termin załatwienia sprawy.”;
9) w § 51 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych”;
10) w § 51 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „Klub zobowiązany jest zgłosić przedstawiciela do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji”;
11) w § 54 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „w przypadku niezgłoszenia przedstawiciela do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji”.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od początku kadencji Rady Powiatu w Łobzie, następującej po kadencji,
w której niniejsza uchwała weszła w życie.
Przewodniczący Rady
Zygmunt Bławzdziewicz

