
RADA POVVZATU

KLODZKIEGO EieKtronicznie poapisany przez.
OanuszAntoni Klonowski

Pnia 26 wrzeinie 2016 r

UCHWALA NR VII/63/20I8 ^
RADY POWIATU KLODZKIEGO |

z dnia 26 wrzesnia 2018 r. |
y

>v sprawie uchwalcnia Statutu Powiatu Klodzkiego

Na podstawie art. 12 pkt I ustawy z dnia 5 czerwca ! 998 rokii o samorzqdzie powiatowym (tekst jednollty |
Dz. U. z2018r. poz. 995 ze zm. z2018 roku: poz. 1000. poz. 1349, poz. 1432), atakZe art. 4 usl. 1 ustawy |
zdnia 20 llpca 2000 roku ooglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (tekst |
jednollty Dz.U z 2017 r. poz. 1523). ■■

Rada Powiatu Klodzkiego uchwala, co nast^puje:

DZIAL I. )
Przepisy ogdine i

§ 1. Statut okresia wewn?trzny ustroj Powiatu Klodzkiego. w tym struktur? organizacyjn^ i tryb pracy jego
organow.

§ 2. Powiat Klodzki. zwany dale] ..powiatem". stanowi lokalng wspolnot? samorzcfdow^ tworzon^ przez |
mieszkancow powiatu oraz terytoriuni obejniujqce gminy; |v,

1) Bystrzyca Klodzka;

2) Diiszniki-ZdioJ:

3) Klodzko;

4) Klodzko Miasto;

5) Kiidowa-ZdroJ:

6) Lgdek-Zdroj;

7) Lewin Klodzki;

8) Mi^dzylesie;

9) Nowa Ruda;

10)Nowa Ruda Miasto;

11) Polanica-Zdroj;

12) Radkow;

13) Stronie Sl^skie;

14) Szczytna.

§ 3. Siedzibq wladz powiatu jest miasto Klodzko.

§ 4. I. Powiat posiada herb, hymn i flag? ustanowione przez rad? powiatu odr?bn^ uchwalq.

2. Przewodnicz^cy rady powiatu oraz slarosta klodzki mogq uzywac podczas sesji rady insygnidw
0 wzorach usialonych odr?bnymi uchwalami.

3. Powiat posiada sztandar o wzorze ustalonym odr?bnq uchwaht.

4. Herb i flaga powiatu podlegajg ochronie prawnej.

DZIAL II.

Zasady dost?pu do dokumentow organow powiatu

§5. 1. Kazdy obywatel ma prawo wst?pu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji zmozliwosci^
zapisu obrazu i dzwi?ku.

r.
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2. Protokoly z posiedzen komisji i sesji rady powiatu udoslfpnia si? zainteresowanym osobom po Ich
sporz^dzeniu, z uvvzgl?dnieniem § 29 ust. 5.

3. Podpisu na protokole. oktorym mowa w usl. 2 dokonuje odpowiednio na protokole zposiedzenia
komisji- przewodniczgcy komisji i protokolant, wprz>'padku protokolow z sesji- przewodniczgcy rady
i protokolant. Podpisy skladane s^ po przyj?ciu protokolu odpowiednio przez rad? lub komisj?.

4. Udost?pnienie, o klory mowa w ust. 2 nast?puje w szczegolnosci w formie;

1) zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Pubiicznej powiatu. przy czym dodatkowo informacja moie
bye rowniez zamieszczona na stronie intemetowej powiatu;

2) umozliwienia wgi^du w oryginaly protokolow z wyzej wymienionych posiedzen wraz z zalgcznikami do
nich, a takze sporzqdzania z nich notatek i odpisow;

3) umozliwienia sporz^dzenia kopii zapisu cyfrowego z nagrania przebiegu sesji rady powiatu za pomocg
urzqdzen audiowizualnych;

4) umozliwienia wgl^du do kopii protokolow z posiedzen zarzqdu powiatu, lub udost?pnienia wyciggow
z protokolow z posiedzen zarz^du, zwyl^czeniem cz?sci niejawnej dokumentow, do ktorych ograniczenie
dost?pu wynika z przepisow ustaw.

5. Wgl^d w dokumenty, o ktorym mowa w ust. 4 pki 2 1 4 odbywa si? w godzinach urz?dowania starostwa
powiatowego, odpowiednio w biurze rady powiatu i na slanowisku ds. obsiugi zarzgdu.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pki 3 oraz dokumentow nie podlegaj^cych publikacji na stronie
Biuletynu Informacji Pubiicznej, udost?pnienie przetworzonych informacji publicznych nast?puje na wniosek.

DZIAL III.

Rada Powiatu

Rozdzial 1.

Organizacja wewn?trzna oraz tryb pracy Rady Powiatu

§ 6. I. Rada powiatu wybiera sposrod radnych dwoch wiceprzewodnicz^cych rady.

2. Wiceprzewodniczqcy pomagajc} przewodnicztjcemu rady w prowadzeniu obrad sesji w szczegolnosci
prowadzg list? mowcow wedlug kolejnosci zgloszeh oraz obliczaj^ wyniki glosowania w glosowaniu jawnym,
zgodnie § 25 ust. 5.

3. W przypadku koniecznoki opuszczenia obrad w czasie sesji, przewodniczqcy wskazuje imiennie
jednego z wiceprzewodnicz^cych do prowadzenia dalszej cz?sci obrad. oczym powiadamia rad?. Fakt ten
odnotowuje si? w protokole z obrad.

4. W przypadku niemoznosci zwolania sesji oraz prowadzenia obrad, przewodnicz^cy rady wskazuje na
pismie jednego z wiceprzewodniczqcych do wykonania tych czynnosci, aw razie nie wskazania zadania te
wykonuje wiceprzewodnicz^cy starszy wiekiem. O fakcie tym wiceprzewodniczgcy powiadamia radnych
bezposrednio po otwarciu obrad.

§ 7. I. Rada powiatu obraduje na sesjach:

1) zwyczajnych. zgodnie z rocznyni ramowym planem pracy rady:

2) nadzwyczajnych. poza rocznym ramowym planem pracy rady;

3) uroczystych,

2. Sesje nadzwyczajne zwoluje si? na wniosek;

1) zarz^du;

2) CO najmniej Va ustawowego skladu rady powiatu.

§ 8. 1. Rada powiatu dziala zgodnie z uchwalonym ramowym planem pracy.

2. W razie potrzeby rada powiatu moze dokonywac zmian i uzupelnieh w ramowym pianie pracy.
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§ 9. 1. Projekty uchwal oraz inne materialy na sesje i iia posiedzenia komisji rady zarzqd powiatu
przedklada przewodniczqcemu rady wraz z vvnioskiem o uj^cic tych materiatow vv porzqdku obrad.

2. Dokumenty wymienione vv ust. 1 podpisuje starosta jako przevvodniczqcy zarz^du. a w przypadku jego
nieobecnosci wicestarosta.

3. W przypadku nieobecnosci slarosty i vvicestarosty. uniemozliwiajgcej podpisanie dokumentow
vvymienionych w ust. Kprzy dodatkovvym zalozeniu. ie Jest to podpis absolutnie konieczny vv tym dniu
i sytuacja nie byla znana wczesniej staroscie i wicestaroscie. dokumenty podpisuje etatovvy cztonek zarzgdu.

§ 10. 1. Przevvodniczjjcy rady powiatu przygotowuje i zwoluje sesje rady.

2. O sesji zwyczajnej i uroczystej zavviadamia si? vvszystkich radnych co najmniej na 5 dni przed terminem
rozpocz?cia obrad.

3. Zawiadomienie powinno zawierac:

1) miejsce, dzien i godzin? rozpocz?cia sesji;

2) porzqdek obrad wraz z projektami uchwal i innymi materialami przedlozonymi pod obrady.

4. Materialy zwiqzane z uchwaleniem statutu powiatu i zmian w statucie. budzetu powiatu oraz
rozpatrzeniem sprawozdania zvvykonania budzetu. dor?cza si? radnym co najmniej na 10 dni przed
rozpocz?ciem sesji.

5. W przypadku zwolania sesji nadzwyczajnej zawiadomienie o sesji dor?cza si? radnym co najmniej na
3 dni przed rozpocz?ciem obrad.

§ II. 1. Przekaz)'vvanie radnym i czlonkom zarzi|du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu zawiadomieh.
projektow uchwal i innych materialow na sesje i posiedzenia komisji rady odbywa si? drogq elektroniczn^,
z uwzgl?dnieniem terminow przewidzianych w § 10.

2. W szczegdlnych sytuacjach dopuszcza si? przekazywanie radnym zawiadomieh, projektow uchwal
i  innych materialow na sesj? i posiedzenia komisji rady w innej tbrmie.

3. Povviat uzycza radnym niezb?dny zestaw komputerowy, pod warunkiem zapewnienia przez nich dost?pu
do internetu we wlasnym zakresie.

4. Materialy dotyczqce sesji rady i posiedzeh komisji, dost?pne sg dla osob vvymienionych w ust. 1 na
stronie intemetovvej utworzonej na potrzeby obslugi rady. poprzez wprowadzenie indywidualnego
identyfikatora i hasla.

5. Zamieszczenie materialow, o ktorych mowa wust. 1. na stronie okreslonej w ust. 4. w tenninach
ustalonych vv § 10 ust. 2, 4 i 5 oraz § 35 ust. 1 uwaza si? za skuteczne dor?czenie zawiadomienia.

6. Na stronie okreslonej vv ust. 4, za posrcdnictvvem biura rady powiatu. zamieszcza si? rowniez inne
materialy i informacje dotyczgce funkcjonovvania wspolnoty samorzgdovvej, vv tym informacje dotycz^ce
odpovviedzi na wnioski i interpelacje radnych.

7. Identyflkatory i hasla, o ktorych mowa w ust. 4 przydzielajei informatycy starostwa.

8. Radnym zaklada si? indywidualne skrzynki mailovve w domenie powiatklodzki.eu, na ktore przesylane
b?di} informacje z biura rady o umieszczeniu materialow i ich dost?pnoki na stronie wymienionej w ust. 4.

9. Wszystkie materialy sg skanovvane i umieszczane na stronie okreslonej w ust. 4 przez pracownikovv biura
rady w formacie pdf.

10. Na stronie okreslonej vv ust. 4 dost?pne sq wszystkie archiwalne materialy wprowadzone od momentu
rozpocz?cia dzialalnosci serwisu.

1 1.W przypadkach okreslonych w ust. 2 materialy sq przekazyvvane radnemu w formie papierowej
zosobistym ich odbiorem z biura rady powiatu. w lerminie wyznaczonym telefonicznie. z zastrzeieniem
ust. 13 i §10 ust. 2, 4 i 5.

12. Na okolicznosc tclefonicznego povviadomienia radnego, o ktorym mowa wust. 1 1, pracownik biura
rady sporzqdza notatk? pisemnq.
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l3.Zawiadomienie o pierwszej sesji w nowej kadencji dostarcza si? radnym w formie pisemnei pod
wskazany adres zamieszkania.

§ 12. I. Rada powiatu rozpalruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy nalezEjce do jej
kompetencjt okreslone w ustawie o saniorz^dzie powiatowym oraz vv innych ustawach, a takie w przepisach
wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada powiatu, w formie uchwal, wyraza opinie i zajmuje stanowiska w innych sprawach dotvczacvch
wspolnoty samorz^dovvej powiatu. j ^ ̂

§ 13. I.Na sesje rady powiatu przewodniczqcy zaprasza czionkow parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej
zobszaru powiatu, Wojewod? Doinoslgskiego oraz wmiar? potrzeby przedstawicieli innych organow
jednostek organizacyjnych i organizacji spoleczno-zawodowych.

2. Przewodnicz^cy moze powiadomic o sesji przedstawicieli mediow.

§ 14. 1. Sesje rady powiatu sgjawne, chyba ze przepisy ustaw sianowi^ inaczej.

2.Zawiadomienie oterminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostac podane do
publicznej wiadomosci, poprzez zamieszczenie na labticy ogloszeh w Starostwie Powiatowym w Klodzku oraz
wBiuletynie Informacji Publicznej powiatu, przy czym dodatkowo informacja moze bvc rowniet
zamieszczona na stronie internetowej powiatu.

3.Grupy zorganizowane powyzej lOosob winny ztrzydniowym wyprzedzeniem zglosic
przewodnicz^cemu zamiar uczestnictwa w sesji rady podaj^c liczb? uczestnikow. wcelu zabezpieczenia
odpowiedniego miejsca dla publicznosci podczas obrad. W tym przypadku przewodniczacemu przyslueuie
prawo zmiany miejsca posiedzenia.

4. Porzgdek obrad sesji rady powiatu powinien zostac wyczerpany na jednym posiedzeniu.
5. Przewodnicz^cy moze postanowic o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu na kotejnym posiedzeniu tej

samej sesji,jednak nie pozniej niZ w lerminie 14 dni.

6. Powodem przerwania obrad moze bye niemoziiwosc wyczerpania porzjfdku obrad iub koniecznosc jego
rozszerzenia, potrzeba dostarczenia dodatkowych materialow, brak kworum niezb?dnego do podejmowania
uchwal Iub inne nieprzewidziane przeszkody uniemoZliwiajqce radzie powiatu podejmowanie uchwal,

7. W przypadku okreslonym w ust. 5 w protokole obrad rady odnotowuje si? godzin?. przyczyne
przerwania obrad oraz imiona i nazwiska nieobecnych radnych.

§ 15. 1. Przewodnicz^cy oiwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.

2. Otwarcie sesji rady powiatu nast?puje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczgcego formuly:
„Otwieram obrady sesji rady powiatu.

3. Po otwarciu sesji przewodnicz^cy:

1) stwierdza prawomocnosc obrad:

2)przyjmuje wnioski o uzupelnienie Iub zmian? porzqdku obrad; z wnioskiem takim moZe wyst^pic
przewodnicz^cy rady, zarz^d powiatu, komisja rady, klub radnych albo radny;

3) poddaje pod glosowanie wnioski, o klorych mowa w pkt 2.

4. Porz^dek obrad kazdej sesji zwyczajnej powinien obejmowac w szczegolnosci:

1) przyj?cie protokolow z poprzednich sesji;

2) sprawozdanie z dzialalnosci zarz^du w okresie mi?dzy sesjami:

3) rozpatrzenie projektow uchwal oraz podj?cie uchwal;

4) interpelacje i pytania radnych;

5) wnioski i oswiadczenia radnych.
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§ 16. 1. Interpelacje, wnioski i pytania radnych kieruje si^ do slarosty za posrednictwem przewodnicz^cego
rady.

2. Interpelacj? sklada si^ w formie pisemnej w sprawach zasadniczych dia powiatu.

3. Odpowiedz na interpelacj? udzielana jest pisemnie w ciggu 14 dni od daty otrzymania jej przez starost?.

4. W razie braku odpowiedzi na interpelacj?, radny ma pravvo zwrocic si? do przewodnicz^cego rady
0 interwencj? lub zlozyc skarg?.

5. Tresc interpeiacji i zapytan radnych oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomosci, poprzez publikacj? w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu i na stronie intemetowej powiatu
oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszeh w Starostwie Povviatowym w Kiodzku.

§ 17. 1. Pytania sklada si? pisemnie do starosty lub ustnie podczas sesji do protokolu w sprawach
dotyczqcych biezgcych problemow powiatu, w szczegolnosci w celu uzyskania informacji o okreslonym stanie
faktycznym.

2. Odpowiedz na pytanie jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ciqgu 14 dni od daty otrzymania go
przez starost?.

3. Przepisy § 16 ust. 4 stosuje si? odpowiednio,

§18. 1. Przewodniczijcy prowadzi obrady zgodnie zporzqdkiem obrad, otwierajjjc i zamykaj^c dyskusj?
nad kazdym z punktow.

2. Radny nie moze zabierac glosu bez zezwolenia przewodnicz^cego.

3. Przewodniczqcy moze zabierac glos w kazdej chwili obrad.

4. Przewodniczqcy moze udzielic glosu osobom zaproszonym na sesj? rady.

§ 19. 1. Przevvodniczqcy rady powiatu czuwa nad sprawnyni przebiegiem obrad. zwlaszcza w odniesieniu
do wystqpieh radnych i innych osob uczestniczqcych w sesji.

2. Przevvodniczqcy moze czynic radnym uwagi dotyczqce tematu. formy i czasu wystqpieh.

3. Jeteli tresc lub sposob wystqpienia albo zachowanie radnego zakloca porzqdek obrad lub powag? sesji,
przewodniczqcy, po zwroceniu uwagi, moze odebrac mu glos. Fakt ten odnotowuje si? w protokole sesji.

4. Przepis ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio do osob nie b?dqcych radnymi a uczestniczqcych w sesji rady.

5. Przewodniczqcy, po uprzednim zwroceniu uwagi, moze nakazac opuszczenie sali obrad rady osobom,
ktore swoim zachowaniem zaklocajq porzqdek obrad lub naruszajq powag? sesji.

§ 20. 1. Przewodniczqcy udziela glosu zgodnie zkolejnosciq zgloszeh. ztym ze radni majq pierwszehstvvo
do zabrania glosu.

2. W dyskusji nad danq sprawq w porzqdku obrad radny moze zabierac glos dwa razy. Czas trwania
pierwszej wypowiedzi jest ograniczony do dziesi?ciu minut, a przy povvtomym zabraniu glosu w tej samej
sprawie do dwoch minut. O udzieleniu radnemu glosu dodatkowo decyduje przewodniczqcy rady. Powyzsze
ograniczenia nie dotyczq starosty.

3. Przewodniczqcy udziela glosu poza kolejnosciq starokie oraz w sprawie wnioskow o charakterze
formalnym, w szczegolnoki dotyczqcych:

1) sprawdzenia kworum;

2) zmiany lub uzupelnienia porzqdku obrad;

3) ograniczenia czasu wystqpieh mowcow;

4) zakohczenia wystqpieh;

5) zakohczenia dyskusji i podj?cia uchwaly;

6) zarzqdzenia przerwy;
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7) odeslania projektu uchwaly do komisji;

8) przeliczenia glosow;

9) przestrzegania zasad obrad okresionych w statucie;

10) ograniczenia wysi^pieh do opinii komisji lub klubow;

11) przeprowadzenia glosowania imiennego.

§ 21. I. Przewodniczqcy zamyka dyskusj^ po wyczerpaniu listy mowcow.

2. W razie polrzeby przewodniczqcy moze zarz^dzic przerw? w celu umozliwienia zarz^dowi powiatu lub
wlakiwej komisji zaj^cia stanowiska wobec zgloszonych wnioskow, przygotowania poprawek
w rozpatrywanym projekcie uchwaly lub innym dokumencie albo w celu zaopiniowania projektu uchwaly.

3. Po zamkni^ciu dyskusji przewodniczqcy rozpoczyna procedure glosowania.

4. Po zarz^dzeniu glosowania mozna zabrac glos tyiko w celu zgloszenia i uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porz^dku glosowania.

§ 22. 1. Z inicjatyw^ podj^cia okreslonej uchwaly moze wystc|pic:

1) zarz^d powiatu;

2) komisja rady;

3) klub radnych;

4) CO najmniej 3 radnych;

i  5) przewodniczqcy rady;

i  6) starosta w przypadkach okresionych odr?bnymi przepisami ustawovvymi;

1  7) grupa mieszkahcow powiatu, posiadaj^cych czynne prawa wyborcze do organu stanowiqcego.
2. Rada Powiatu odr^bn^ uchwaly okresla szczegotowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich. zasady

;i tworzenia komiietow inicjatyw uchwalodawczych. zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwalodawczych
j  oraz formalne wymogi. jakim powinny odpowiadac projekty.

,j 3. Projekty uchwat powinny bye zaopiniowane przez wlasciwe komisje rady. W sprawach pilnych.
nie przewidzianych wczesniej, rada moze podj^c uchwal? bez opinii komisji.

^  4. Projekty uchwal zglaszane przez podmioty wymienione w ust. I pkt 2) do 7) wymagajij zaopiniowania
j  przez zarzgd powiatu, z wyj^tkiem projektow uchwal dotycz^cych:

1) udzielenia/nie udzielenia absolutorium dla zarz<)du;

2) skladu komisji rady, w tym wyboru i odwolania przewodniczqcego komisji;

3) wyboru i odwolania przewodniczgcego i wiceprzewodnicz^cych rady;

4) delegowania ze skladu rady swoich przedslawicieli do rad. stowarzyszeh, itp.;

5) wyra2enia/nie wyrazenia zgody na rozwigzanie z radnym stosunku pracy;

6) mandatu radnego.

5. Przewodniczqcy przekazuje niezwlocznie projekty uchwal wlasciwym komisjom i zarz^dowi powiatu.

§ 23. I. Projekt uchwaly powinien zawierac;

1) tytui uchwaly i nr druku;

2) podstaw? prawntj;

3) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly;

4) okreslenie terminu wejscia w 2ycie uchwaly;
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5) zapis o zgodnosci prqjektu uchwaiy z prawem wydany przez radc«? prawnego lub adwokata;

6) podpis wnosz^cego projekt.

2. Do projektu uchwaly dol^cza si? uzasadnienie zawieraj^ce vv szczegolnosci: wskazanie potrzeby
podj?cia uchwaW, oczekiwane skutki spoieczne oraz skutki finansowe uchwaly 1 zrodia ich pokrycia, gdy
dotyczq wydatkdw z bud^etu lub przewidywanych wplywow budzetowych.

3. Projekty uchwal winny spelniac wymogi okreslone oddzielnymi przepisami,

§ 24. I. Uchwaly rady powiatu podpisuje przewodniczqcy.

2. W przypadku nieobecnosci przewodniczjjcego, uchwaly podpisuje wiceprzewodniczqcy rady. Przepis §
6 ust. 4 stosuje si? odpowiednio.

§25. 1. Glosowanie jawne odbywa si? poprzez podniesienie r?ki i przy uzyciu urzqdzeh elektronicznych
przeznaczonych do glosowania, z lym ze glosowanie jawne projektow uchwal i poprawek do projektow uchwal
odbywa si? poprzez podniesienie r?ki i przy u5:yciu urzgdzeh elektronicznych rejestrujffcych i utrwalajgcych
indywidualne stanowisko glosujgcych radnych oraz polega na:

1) podniesieniu r?ki oraz nacisni?ciu przyciskow urzt}dzen do glosowania;

2) wyswietleniu wynikow glosowania ze wskazaniem sposobu glosowania przez poszczegolnych radnych
i odnotowaniu ich w liscie glosowah;

3) ogloszeniu wyniku glosowania przez przewodniczqcego rady, z zastrzezeniem ponizszych ust?p6w.

2. W przypadku wadliwego dzialania urzqdzenia lub urzijdzeh elektronicznych, awarii urzqdzenia lub
urzqdzeh elektronicznych lub innych przeszkod technicznych lub faktycznych uniemoiiliwiajqcych lub
utrudniajgcych ich u2ycie, przewodniczqcy rady zarzqdza glosowanie jawne bez uzycia urzgdzen
elektronicznych. Glosowanie jawne projektow uchwal i poprawek do projektow uchwal odbywa si? wowczas
na podstawie glosowania imiennego w sposob nast?pujgcy: przewodniczqcy odczytuje kolejno nazwiska
radnych z listy obecnosci, a kazdy wezwany do glo.sowania radny wypowiada slowo: „za" albo „przeciw", albo
„wstrzymuj? si?". Glosowanie imienne podlega dokladnemii zapisaniu w protokole z sesji.

3. Glosowanie jawne zarzgdza i przeprowadza przewodniczQcy rady.

4. W glosowaniu jawnym radny ma prawo glosowac tyiko raz w danej sprawie: ..za" albo ..przeciw", albo
..wstrzymuj? si?".

5. Wiceprzewodniczc^cy rady przeliczajq oddane glosy „za", „przeciw" iwstrzymuj? si?" oraz porownujq
je z listq radnych obecnych na sesji. wzgl?dnie dodatkowo z uslawowym skladem rady.

6. Po zakohczeniu glosowania przewodniczqcy oglasza liczb? radnych biorqcych udzial w glosowaniu,
liczb? glosow „za". ..przeciw". ..wstrzymujqcych si?" oraz oglasza przyj?cie albo odrzucenie projektu
poddanego pod glosowanie.

7. W innych sprawach szczegolnie istotnych dia powiatu, w ktorych przewiduje si? glosowanie jawne, rada
powiatu mo;te przeprowadzic glosowanie vv sposob opisany w ust. 1, polegajqce na rejeslracji i utrwaleniu
indywidualnego stanowiska glosujqcych radnych.

8. Imienny wykaz glosowah projektow uchwal i poprawek do projektow uchwal zostaje podany do
publicznej wiadomosci, poprzez publikacj? w Biuletynie Infonnacji Publicznej powiatu i na stronie
intemetowej powiatu oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszeh w Starostwie Powiatowym w Klodzku.

§ 26. I. Glosowanie tajne stosuje si? w przypadkach okreslonych ustawowo.

2. W glosowaniu tajnym radni glosujq na kartach okreslajqcych przedmiot glosowania, opatrzonych
piecz?ciq rady.

3. Glosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez rad? powiatu sposrod radnych.
Komisja skrutacyjna wybicra przewodniczqcego komisji.

4. Komisja skrutacyjna ustala i oglasza regulamin glosowania.

5. Kart do glosowania nie moze bye wi?cej niz radnych obecnych na sesji.
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6. Przewodniczqcy komisji skrutacyjnej ogJasza wyniki glosowania tajnego niezwiocznie po ich ustaleniu.
7. Z glosowania tajnego komisja skrutacyjna sporz^dza protokol, ktory stanowi zatacznik do protokolu

sesji.

§27. l.W debacle nad uchwal^ wpierwszej kolejnosci glos zabieraj^ przewodniczqcy komisji
opiniuj^cych projekt. ktorzy zobowl^zani sg rowniez do przedstawienia wnioskow I poprawek, wtym
wnioskow 1 poprawek mniejszoki.

r,]
j  2. Glosowanie projektu uchwaty poprzedzone jest glosowaniem poprawek, przy czyni przewodnicz^cy

w pierwszej koiejnosci poddaje pod gtosowanie poprawki najdaiej idqce.

"I 3. Autopoprawki do projektu uchwaty nie podlegajg gtosowaniu.
I  Projekt uchwaly wraz z przyj?tymi poprawkami poddawany Jest w caloki pod giosowanie.
I  . wi?kszosc glosow jest to wi^kszosc wazmie oddanych giosow ..za", przewyzszaj^ca co1  najmniej o jeden glos liczb^ giosow „przeciw'\ z wyl^czeniem giosow ,.wstrzymuj^cych si?".

I  2. W razie parzystej liczby waznie oddanych giosow, bezwzgl?dn;} wl?kszosc stanowi 50% waznie
oddanych giosow plus jeden glos waZnie oddany. W razie nieparzystej liczby waznie oddanych giosow

-• bezwzgl?dnq wi?kszosc giosow stanowi pierwsza liczba calkowiia. przewyzszajqca polowe waznie oddanych
.• giosow.
!)

:4 . § 29. I. Przebleg sesji rady powiatu jest transmitowany i utrwalany w formie zapisu cyfrowego,
rejestrujgcego obraz 1 dzwi?k, ktory podlega archiwizacji zgodnie z odr?bnymi przepisanii.

2. Nagrania przebiegu sesji rady powiatu udosi?pniane w Qiuletynie informacji Publicznej powiatu i na
stronie intemetowej powiatu.

3. Z przebiegu sesji sporzqdza si? protokol stanowitjcy streszczenie obrad. Protokol powinien zawierac:
1) okreslenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpocz?cia i zakohczenia, iini? 1 nazwisko

przewodniczqcego i osoby sporz^dzajqcej protokol:

2) stwierdzenie prawomocnoki obrad;

3) odnotowanie przyj?cia protokolu poprzednich sesji;

4) porzqdek obrad;

5) opis przebiegu obrad;

6) przebieg glosovvania i jego wyniki;

7) podpis przewodniczjjcego i osoby sporzgdzajgcej protokol.

4. Do protokolu, 0 ktorym mowa w ust. 3 dol^cza si?: list? obecnoki radnych, list? zaproszonych gosci,
teksty uchwal przyj?tych przez rad?. protokoly glosowah tajnych, zgtoszone na pismie inierpelacje.
pytania, wnioski, oswiadczenia i inne dokumenty zloione na r?ce przewodnicz^cego, list? glosowah
przeprowadzonych w trybie § 25 ust. 1 i 7, nosnik cyfrowy zawieraj^cy zapis zarejestrowanego przebiegu sesji.

5. Protokol z sesji, po jego sporz^dzenlu, wyklada si? do wgigdu w biurze rady powiatu najpozniej na pi?c
dni przed jego planowanym przyj?ciem przez rad?, w celu umozliwienia zgtoszenia uwag do jego tresci przez
radnych, czlonkow zarz^du powiatu oraz przez osoby, ktore zabieraly glos na sesji- wzakresie dotycz^cym
wlasiiych wypowiedzi.

§ 2®' i • Podj?tym uchwalom nadaje si? kolejne nuinery, podajqc cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi
arabskimi numer uchwaly oraz rok podj?cia uchwaly. Uchwal? opatruje si? datq posiedzenia, na ktorym zostala
przyj?ta.

2. Uchwaly ewidencjonuje si? w rejestrze uchwal i przechowuje wraz z proiokolami sesji rady powiatu.

§ 31. I. Obslug? rady powiatu i jej komisji zapewnia starosta poprzez biuro rady powiatu.

2. Biuro rady powiatu podlega przewodniczqcemu rady powiatu od strony merytorycznej, wylqcznie
w zakresie jego kompetencji wynikajqcych z ustawy o samor2iqdzie powiatowym.
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Rozdzint 2.

Radny; Komisje; Kluby

§32. 1. Propozycje skladu osobowego komisji oraz zmian \v lym skladzie przedstawia przewodnicz^cy
rady na wniosek zaimeresowanych radnych. klubow radnych lub komisji.

2. Liczba czlonkow komisji stalej nie mo;>e bye mniejsza nlz pi^ciu radnych.

3. Radny ma obowiqzek uczestniczyc w pracach co najmniej dwoch komisji.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy radnych b?dqcych czionkami zarzqdu powiatu.

§ 33. 1. Powoluje si? nast?pujqce stale komisje rady powiatu:

1) Komisja Rewizyjna:

2) Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji;

3) Komisja Budi^etu i Finansow;

4) Komisja Edukacji;

5) Komisja Zdrowia i Spraw Spolecznych;

6) Komisja Bezpieczehstwa, Porzqdku Publicznego i Infrastruktury Drogowej;

7) Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska.

2. Do zadah Komisji Budzetu i Finansow nalezq w szczegolnosci sprawy z zakresu:

1) budzetu powiatu;

2) mienia powiatu;

3) sirategii inwestycyjnej;

4) tlnansow powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

3. Do zadah Komisji Edukacji nalezq w szczegolnosci sprawy z zakresu:

1) edukacji;

2) oswiaty.

4. Do zadah Komisji Zdrowia i Spraw Spolecznych nalezq w szczegolnosci sprawy z zakresu:

1) promocji 1 ochrony zdrowia;

2) pomocy spolecznej;

3) polityki prorodzinnej;

4) wspierania osob niepelnosprawnych;

5) ochrony praw konsumenta.

5. Do zadah Komisji Bezpieczehstwa, Porzqdku Publicznego i Infrastruktury Drogowej nalezq
w szczegolnoki sprawy z zakresu:

1) transportu i drog publicznych;

2) porzqdku publicznego i bezpieczehstwa obywateli;

3) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpozarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrozeniom
zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska;

4) obronnoki.

6. Do zadah Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska naiezq w szczegolnosci sprawy
z zakresu;

I) realizacji usiug rynku pracy;
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2) rozwoju i promocji powiatu;

3) wspolpracy z organizacjami pozarzgdowymi oraz innymi jednostkami;
4) administracji architektoniczno-budowlanej;
5) lurysiyki;

6) kultury i ochrony dobr kultury;

7) kultury flzycznej:

8) ochrony srodowiska;

9) spoiek vvodnych;

10) rolnictwa i obszarow wiejskich;

11) lesnictwa;

12) rybactwa srodl^dowego;

13) lowlectwa.

§ 34. I. Prac^ komisji kieruje przewodnicz^cy. a w szczegolnosci:
1) ustala lerminy i porztjdek posiedzeh;

2) nadzoruje przygotowanie i dostarczenie czlonkom komisji niezb?dnych materialow;
3) zwotuje posiedzenia komisji;

4) kieruje obradami komisji.

2. Wyboru przewodnicz^cego komisji dokonuje rada powiatu zgodnie z§ 25 ust. 1 natomiast wyboru
wiceprzewodniczqcego dokonuje komisja.

3. Wiceprzewodnicz^cy komisji zasl?puje przewodnicz^cego we wszystkich sprawach, w przypadku
czasowej niemo^noki pelnienia funkcji lub wyraznego upowaznienia przewodniczqcego.

§35. 1.0 posiedzeniu komisji i porz^dku obrad zawiadamia si^ cztonkow komisji najpozniej na 3 dni
przed terminem posiedzenia.

2. Komisja stala dziata zgodnie zramowym planem pracy zatwierdzonym przez rad?. Rada moze
dokonywac zmian w zatwierdzonym planie.

3.Zarzqd powiatu przedklada pod obrady komisji maierialy i projekty uchwal zzakresu zadan powiatu
wynikajqcych z przepisow uslaw i prowadzonych przez powiat na podstawie porozumieh.

4. Komisja jest obowi^zana przedstawic radzie pisemne sprawozdanie ze swojej dzialalnosci co najmniej
raz w roku (nie pozniej niz do 31 marca) oraz w kazdym czasie - na z^danie rady.

5. Do zadan komisji stalych nalezy w szczegolnosci:

1) przygolowywanie i opiniowanie projektow uchwal rady powiatu;
2) wyst^powanie z inicjatyw^ ucliwalodavvczq:

3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwal rady;
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez rad?, zarzqd lub inne komisje;
5) opiniowanie finansowania zadan z zakresu dzialania poszczegolnych komisji.

6. W sprawach przebiegu posiedzeh komisji przepisy § 14 ust. 4-7. § 15 ust. 1-3, § 18-20, § 2! ust. 1 i 3
slosuje si? odpowiednio.

§ 36. Komisje mogg odbywac wspolne posiedzenia.

§ 37. Komisja obraduje w obecnosci co najmniej polowy swojego skladu.
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§ 38. Przewodniczqcy komisji jest obovvi^zany zwolac posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3
czlonkow komisji lub przewodnicz^cego rady. W przypadku nie zwolania takiego posiedzenia przez
przewodniczgcego komisji w terminie vvnioskowanym, posiedzenie to zwoluje przewodniczgcy rady.

§ 39. Rozstrzygni^cia podejmowane przez komisje zapadajq w glosowaniu Jawnym, z zastrzezeniem §25
ust. 4 i 7.

§40. l.Z przebiegu posiedzenia komisji sporz^dza si? protokol. Przepis § 29 ust. 3 i 5 stosuje si?
odpowiednio.

2. Do protokolu, oktorym movva w usl. I dolgcza si?: list? obecnosci radnych, list? zaproszonych gosci,
zgloszone na pismie interpelacje. pytania. wnioski, oswiadczenia i inne dokumenty zto^one na r?ce
przewodniczgcego, list? glosowan przeprowadzonych w trybie § 25 ust. 7.

§ 41. Do komisji doraznej stosuje si? odpowiednio przepisy dotyczqce komisji stalej.

§ 42. 1. Klub radnych moze utworzyc co najmniej 3 radnych.

2. Utworzenle klubu radnych nalezy niezwiocznie zglosic przewodniczqcemu rady.

3. Zgloszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierac:

1) imi? i nazwisko przewodniczqcego klubu;

2) list? czlonkow klubu z okresleniem funkc ji wykonywanych w klubie;

3) nazw? klubu - Jezeli klub Jq posiada.

4. Kluby radnych mogq przedstawiac swoje stanowiska we wszystkich sprawach dotyczqcych wspolnoty
samorzqdowej powiatu.

5. Kluby dzialajq w okresie kadencji rady.

Rozdzia) 3.

Komisja Rewizyjna

§ 43. I. Zadania komisji rewizyjnej okresia art. 16 ustawy o samorzqdzie powiatowym.

2. Ponadto do zadah komisji rewizyjnej nalez> w szczegolnosci:

1) wydawanie opinii w sprawie wniosku o odwolanie starosty;

2) wnioskowanie do rady powiatu o podJ?cie uchwaly o skierowanie do RIO wniosku o przeprowadzenie
kontroli gospodarki fmansowej powiatu;

3) wnioskowanie do rady powiatu o podJ?cie uchwaly w sprawie zawiadomienia rzecznika finansow
publicznych o ujawnienlu przypadku naruszenia dyscypliny finansow publicznych;

4) przygotowanie i przedkladanie radzie powiatu protokolow i sprawozdah pokontrolnych wraz z wnioskami
wynikajqcymi z przeprowadzonych kontroli;

5) przedkladanie radzie powiatu projektu rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej:

6) wnioskowanie o zablokovvanie wydatkow budzetowych w zwiqzku ze stwierdzonym w toku kontroli
stanem niegospodarnosci.

§ 44. I. Komisja rewizyjna dziala na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez rad?
powiatu.

2. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu. oktorym mowa wust. I. do dnia
15 grudnia roku poprzedzajqcego rok. ktorego dotyczy ten plan.

3. Za zgodq rady powiatu komisja rewizyjna moze przeprowadzic kontrol? w zakresie i terminie
nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

4. Komisja rewizyjna. za zgodq rady powiatu. moZe powolywac rzeczoznawcow. ekspertow i bieglych.
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§ 45. 1. Komisja revvizyjna kontroluje dzialalnosc zarzgdu powiatu i powiatowych jednostek
organizacyjnych, bior^c pod uwag? kryieria: celowoki, zgodnoki z prawem, rzetelnosci i gospodarnosci
zwracaj^c szczegolnj} uwag? na stopien zaspokojenia potrzeb mieszkancow i stan realizacjl zadan natozonych
usiawami i uchwalami rady powiatu.

2. W celu przeprowadzenia czynnoki kontrolnych komisja rewizyjna wyznacza zespol kontrolny,
skladaj^cy si? z nie mniej niz dwoch czlonkow.

3. ZespoJ kontrolny wybiera ze swojego grona przewodnicz^cego i wiceprzewodnicz^cego.

4. Przewodniczqcy rady na wniosek przewodnicz^cego komisji udziela czlonkom zespolu pisemnego
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli. okreslajqc w nim zakres i termin kontroii.

5. W przypadku nie okreslenia przez rad? szczegolowego zakresu kontroli, kompetencja ta przysluguje
komisji rewizyjnej.

6. Przewodniczqcy rady, przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pismie starost? oraz kierownika
kontroiowanej Jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

7. Zespol kontrolny przed przystqpieniem do czynnoki kontrolnych. jest obowigzany okazac kierownikowi
kontroiowanej jednostki upowaznienia, o ktorych mowa w ust. 4.

§46. 1. Jezeli zachodzq okolicznoki moggce wywolac w^tpliwosci co do bezstronnosci czlonka zespolu
kontrolnego, moze on bye wyl^czony z udzialu w kontroli na swoj wniosek lub na wniosek innego czlonka
zespolu kontrolnego.

2, O wyl^czeniu czlonka zespolu kontrolnego z udzialu w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§ 47. 1. Zespolowi kontrolneniu komisji rewizyjnej nalezy zapewnic warunki do przeprowadzenia kontroli,
w szczegolnosci udost?pnic potrzebne dokumenty oraz udzielic informacjl i wyjasnieh.

2. Zespol kontrolny wykonuje czynnosci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontroiowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynnosci kontrolnych nie moze naruszac porzqdku pracy obowigzujgcego
w kontroiowanej jednostce.

§ 48. I. Zespol kontrolny, w terminie do 14 dni od zakohczenia kontroli. sporz^dza protokol kontroli, ktory
podpisujg czlonkowie zespolu i przedsiawia go kierownikowi jednostki kontroiowanej, ktory moze wniesc
zastrzezenia do prolokolu w ci^gu 7 dni od daty przedlozenia lub odmowic podpisu zpodaniein przyczyn.
Zespol przedsiawia podpisany protokol na najblizszym posiedzeniu komisji rewizyjnej.

2. Protokol z kontroli winien zawierac:

1) pelnq nazw? kontroiowanej jednostki:

2) imi? i nazwisko kierownika jednostki oraz dat? obj?cia przez niego tej funkcji;

3) sklad osobowy zespolu kontrolnego z podaniem pelnionych w nim funkcji, czas przeprowadzenia kontroli,
^  zakres przedmiotowy kontroli;
?  4) ustalenia kontroli dotycz^ce badanego stanu faktycznego, wtym slwierdzonych nieprawidlowosci. ich
j  przyczyn oraz wyjasnienia skladane przez kierownika jednostki i jej pracownikow, atakie imiennie osoby
J  odpowiedzialne za powstale nieprawidlowosci, wraz ze wskazaniem uzyskanych dowodow zebranych
I  w toku kontroli (dowody stanowig zahfczniki do protokolii);

i  5) dat? sporz^dzenia protokolu z kontroli. podpisy kontroluj^cych i osob kontrolowanych oraz kierownika
kontroiowanej jednostki;

^  6) adnotacj? o uwagach, oswiadczeniach i wyjasnieniach kierownika jednostki w stosunku do ustaleh zespolu
^  kontrolujqcego lub o nie wnoszeniu uvvag, jesli ich nie wnoszono.

3. Komisja rewizyjna, na podstawie protokolu kontroli dokonuje oceny wynikow danej kontroli
i opracowuje dia rady sprawozdanie zawierajqce oficjalne stanowisko komisji dotyczqce ustaleh kontroli oraz,
gdy wynika to ze stanowiska komisji, sporzqdza i kieruje do rady powiatu projeki uchwaly rady, zawierajqcy
wnioski i zalecenia dotycz^ce usuni?cia stwierdzonych nieprawidlowosci w okreslonym terminie.
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4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie zrealizacji rocznego planu kontroli
w terminie do konca marca nast^pnego roku.

§49. Do dziaiania komisji rewizyjnej w zakresie nieuregiilowanym vv tym rozdziale majq zastosowanie
odpowiednie zapisy przepisow rozdziatu 2.

Rozdziai 4.

Komisja Skarg, Wnioskow I Pctycjl

§ 50. I. Rada powoluje ze swego grona stalq komisj? do rozpatryvvania skarg na dziaiania zarzjjdu powiatu.
starosty oraz kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji, strazy i innych jednostek organizacyjnych oraz do
rozpatrywania wnioskow i petycji kierowanych do rady.

2. Do dziaiania komisji skarg, wnioskow i petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale maj^
zastosowanie odpowiednie zapisy przepisow rozdzialu 2.

§ 51. Przy rozpatrywaniu skarg, wnioskow i petycji komisja kieruje si? zasadami legalnosci, obiektywizmu
i rzetelnosci oraz wnikliwosci.

§ 52. Rozpoznanie skargi i wniosku przez komisj? obejmuje:

1) analiz? tresci skargi i wniosku;

2) przeprowadzenie czynnoki wyjasniajqcych;

3) przy goto wan ie dia rady projektu opinii wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo
stanowiska odnosnie sposobu rozpatrzenia wniosku i przekazuje przewodnicz^cemu rady.

§ 53. Rozpatrzenie petycji przez komisj? obejmuje:

1) analiz? petycji;

2) przygotowanie stanowiska dIa rady odnosnie sposobu zalatwienia petycji i przekazanie przewodnicz^cemu
rady.

§ 54. W celu wykonania swoich obowi^zkow komisja moze zwrbcic si? do starosty. zarzjjdu powiatu lub
kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zaj?cie stanowiska w sprawie b?d^cej przedmiotem skargi,
wniosku lub petycji.

§ 55. Przewodniczqcy komisji zaprasza na posiedzenie komisji skarzijcych, wnioskodawcow i podmioty
wnosz^ce petycje, na ktorych sg one rozpoznawane, oraz jezeli okolicznosci sprawy tego wymagaj^ moze
zaprosic na jej posiedzenie podmioty. ktorych dotyczy skarga, wniosek lub petycja.

§ 56. Komisja skarg. wnioskow i petycji proceduje w sposob umozliwiajgcy radzie zachowanie
usiawowych terminow rozpatrywania skarg. wnioskow i petycji.

§ 57. Po rozpatrzeniu przez rad? skargi. wniosku lub petycji przewodnicz^cy rady zawiadamia podmiot
wnosz^cy o sposobie zalatwienia.

DZIAL IV.

Zarz^d Powiatu
Rozdziai 1.

Przepisy ogolne

§58. 1. Rada powiatu wybiera zarzgd w liczbie 5 osob. w tym starost?, wicestarost? i jednego etatowego
czlonka zarzgdu powiatu.

2. Ze starosty, wicestarost^ i etatowym czlonkiem zarzqdu nawi^zuje si? stosunek pracy na podstawie
wyboru.

Rozdziai 2.

Organizacja i tryb pracy Zarz^du Powiatu

§ 59. Do zadah starosty w zakresie organizowania pracy zarzqdu powiatu naleiy w szczegolnosci:

1) przygotowanie projektu porzgdku obrad zarz^du;
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2) okreslanie czasu i miejsca posiedzenia zarzqdu;

3) przygotowywanie materialow do proponowanego porzqdku obrad;

4) zapewnienie obslugi posiedzenia zarz^du.

§ 60. I. Czionkowie zarz^du S£| obowigzani brae czynny udzial w jego pracach.

2. Zarz^d obraduje i podejmuje rozstrzygni?cia na posledzeniach zwoiywanych w mlar? potrzeby, jednak
nie rzadziej niz raz w miesigcu.

3. Slarosta jest obowi^zany zwoiac posiedzenie zarz^du na pisemny wniosek czionka zarzqdu w terminie
3 dni od zlozenia wniosku.

4. O posiedzeniu zarz^du zawiadamia si? czlonkow najpozniej na 2 dni przed terminem posiedzenia,
zwyjqtkieni sytuacji okreslonej w § 21 ust.2.

§ 61. 1. Zawiadomienia oposiedzeniu zarz^du wraz z porzEjdkiem obrad. projektami uchwai i innymi
materialami przediozonyml pod obrady zarz^du, przekazuje si? czlonkom zarzgdu, sekretarzowi i skarbnikowi
w formie elektronicznej.

2. W szczegolnych sytuacjach dopuszcza si? przekazywanie czlonkom zarz^du, sekretarzowi i skarbnikowi
zawiadomien, projektow uchwal i innych materialow na posiedzenia zarz^du w innej formie.

§ 62. 1. Posiedzenia zarzqdu zwoluje oraz przewodniczy im starosta. wicestarosta z upowaznienia starosty
iub etatowy czlonek zarz^du z upowaznienia starosty.

2. W posiedzeniach zarz^du uczestnicz^ czlonkowie zarzgdu - z glosem sianowiqcym, a sekretarz i skarbnik
powiatu - z glosem doradczym.

3. Do udzialu w posiedzeniach zarz^du starosta moze zobowigzac pracownikow starostwa powiatowego.
kierownikow powialowych sluzb, inspekcji i strazy oraz Jednostek organizacyjnycli powiatu, wlasciwych ze
wzg[?du na przedmiot obrad.

4. Do udzialu w posiedzeniach zarzgdu mogg zostac zaproszone inne osoby, w szczegolnosci radni.

§63. l.Zarz^d rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy naleZ^ce do jego kompetencji w formie
odr?bnego dokumentu iub wylqcznie zapisu w prolokoie.

2. Uchwaly zarz^du podpisuj^ wszyscy czlonkowie zarzqdu obecni na posiedzeniu zarzgdu.

3. Na wniosek czlonka zarzqdu wpisuje si? do pioiokolu jego slanowisko odr?bne.

4. Do protokolu wpisuje si? informacj? o wyl^czeniu si? czlonka zarz^du z udzialu w glosowaniu.

§ 64. 1. Inicjatywa uchwalodawcza przysluguje czlonkom zarz^du oraz sekretarzowi i skarbnikowi
powiatu.

2. Zarzgd rozstrzyga o sposobie vvykonania uchwal rady powiatu.

§ 65. I. Z posiedzenia zarzjjdu sporz^dza si? protokol.

2. W protokole podaje si? imiona i nazwiska czlonkow zarztjdu uczestnicztjcych w posiedzeniu, a w
przypadku, gdy w posiedzeniu zarz^du uczestniczyly rowniez inne osoby, w protokole podaje si? ich imiona
i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczyly w posiedzeniu.

3. Protokol posiedzenia zarz^du powinien odzwierciedlac przebieg posiedzenia zarzqdu.

4. Protokdl posiedzenia zarz^du podpisuj^ wszyscy czlonkowie zarz^du uczesinicz^cy w posiedzeniu.

5. Czlonkowie zarz^du oraz inn! uczestnicy posiedzenia mog^ zglosic do protokolu wniosek ojego
sprostowanie lub uzupelnienie. W razie zgloszenia wnioskow, o ich uwzgl?dnieniu rozstrzyga zarz^d.

6. Protokol z posiedzenia zarzqdu podlega przyj?ciu na nast?pnych posiedzeniach.

§ 66. Zarzqd przedklada radzie informacj? z realizacji uchwal:

1) rady, nie rzadziej niz raz na kwartal;
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2) zarzqdu. nie rzadziej niz raz na p6l roku.

DZIAL V.

Przepisy koncowe i przejsciowe

§ 67. Zmian statutu dokonuje rada powiatu \v trybie wlasciwym dia jego uchwalenia.

§ 68. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego.

§69. l.Traci moc uchwala nr XLIX/628/2010 Rady Powiatu Klodzkiego zdnia 23 czerwca 2010roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Klodzkiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 24 sierpnia 2010 roku. nr 154.
poz. 2403).

2. Przepisy dotychczasowego Statutu Powiatu Klodzkiego, o ktorym mowa w ust. I stosuje si? do czasu
zakohczenia kadencji Rady Powiatu Klodzkiego 2014 - 2018.

§ 70. Uchwala wchodzi w Zycle po uplywie I4dnl od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodzlwa Dolnoslgskiego.

Przewodniczqcy Rady
Powiatu Klodzkiego

Dariusz KlonowskI
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Uzasadnienic

Rada Powiatu Kiodzkiego uchwalg nr 111/26/2018 z dnia 25 kwietnia 2018roku powohla Komisj?
Statutow^ celem opracowania stosownych zmian w Statucie Powiatu Kiodzkiego.

Celowosd prowadzenia powyzszych prac leglslacyjnych wynika ze zmieniaj^cego si? stanu prawnego
i koniecznosci dostosowania regulacji siatutowych do obowigzujgcych przepisow prawnych, Dotyczy to
zwjaszcza regulacji zainicjowanych uslawg zdnia 11 stycznia 20l8roku ozmianie niektorych ustaw wcelu
zwi?kszenia udzialu obywateli w procesie wybierania. funkcjonowania i kontrolowania niektorych organow
wladzy publicznej //./ Dz.U20I8.130. ze zm.), ktora wprowadzila istotne zmiany do ustawy o samorzadzie
powiatowym (l.j. Dz.V.2018.995. zezm.).

Zmiany te dotyczy gtownie wprowadzenia gtosowania jawnego na sesjach rady powiatu za pomocg
urztjdzen umoiliwiaj^cych sporz^dzenie i utrwalenie imiennego wykazu glosowan radnych, obowigzku
transmitowania i utrwalania za pomoc^ urzgdzeh rejestrujgcych obraz i dzwi?k obrad rady oraz sposobu
udost?pniania nagrah, wprowadzenia obligatoryjnej komisji skarg. wnioskow i petycji, uprawnien
przewodniczqcego rady, jako zwierzchnika sluZbowego wobec pracownikow starostwa wykonuj^cych zadania
organizacyjne, prawne oraz inne zadania zwigzane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych.
Nowelizacja dotyczy r6wnie2 zasad skladania inierpelacji i zapytan radnych kierowanych do starosty oraz
wprowadzenia zapisow dotycz^cych obywatelskiej inicjalywy uchwaiodawczej.

Zmiany w Statucie podyktowane byly rowniez uwagami zglaszanymi do jego tresci przez radnych Powiatu
Kiodzkiego.

PRZEWOOrjICZ.^jCV RADY

Oariusz Khnowski
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