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UCHWAŁA NR II/12/18
RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Zambrowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Zambrowskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVIII/223/18 Rady
Powiatu Zambrowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie statutu Powiatu Zambrowskiego (Dz. Urz.
Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3660) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Statut określa:
1) ustrój Powiatu Zambrowskiego;
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy:
a) Rady Powiatu Zambrowskiego,
b) Zarządu Powiatu Zambrowskiego,
c) komisji Rady Powiatu Zambrowskiego, w tym Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
2) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Powiatu Zambrowskiego;
4) zasady dostępu i korzystania z informacji publicznej.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Starostwo działa na podstawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Zambrowie.”;
3) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Materiały na sesję dostarcza się radnym w postaci papierowej, a jeśli charakter materiału tego
wymaga na nośnikach informatycznych. Radny może złożyć pisemną dyspozycję, by dostarczać mu
materiały na sesję wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”;
4) w § 11 uchyla się ust. 5;
5) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji;
2) porządek obrad;
3) projekty uchwał;
4) inne materiały niezbędne do sprawnej realizacji porządku obrad.”;
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6) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Przewodniczący może zaprosić na sesję osoby spoza składu rady.”;
7) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radni potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.”;
8) w § 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przewodniczący może zarządzić przerwę w obradach.”;
9) w § 16 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Przewodniczący przedstawia porządek obrad oraz przyjmuje wnioski o jego zmianę.
2. Porządek obrad powinien obejmować w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami;
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
6) wnioski i oświadczenia radnych.”;
10) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący sprawuje nadzór nad sporządzaniem protokołu.”;
11) w § 18 uchyla się ust. 4;
12) w § 18 ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Radny może wnieść poprawki do protokołu, nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem sesji,
na której następuje przyjęcie protokołu. Poprawki wnosi się do Przewodniczącego na piśmie wraz
z uzasadnieniem.
8. Przewodniczący, w przypadku uwzględnienia poprawek do protokołu, zarządza sprostowanie
protokołu w odpowiednim zakresie. W przypadku nieuwzględnienia poprawek do protokołu wniosek,
o którym mowa w ust 7, stanowi załącznik do protokołu.”;
13) w § 18 uchyla się ust. 9;
14) w § 18 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Treść sprostowania wpisuje się czerwonym kolorem oraz opatruje dopiskiem: „sprostowano”,
datą sprostowania, a także podpisem Przewodniczącego i osoby, która sporządziła protokół.”;
15) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Sprawozdania i raporty skierowane do Rady Powiatu przygotowuje się i składa w formie
pisemnej.
2. Starosta składa na każdej sesji sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.”;
16) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w § 20 pkt 1 - 4 wymagają opinii Zarządu,
z zastrzeżeniem ust 3.”;
17) § 23 otrzymuje brzmienie:
„§ 23. W sprawie wymagającej podjęcia przez Radę szybkich rozstrzygnięć, inicjatywa podjęcia
uchwały, wraz z projektem odpowiadającym wymogom § 21 i § 22, może zostać zgłoszona
Przewodniczącemu najpóźniej w dniu sesji.”;
18) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Autopoprawkę do projektu uchwały grupy radnych zgłasza referent projektu w imieniu
projektodawców.”;
19) w § 27 uchyla się ust. 4 i 5;
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20) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Dyskusją nad projektem uchwały kieruje Przewodniczący.”;
21) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. W celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi wyrażenia opinii, o której mowa w §
22, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym
projekcie uchwały Przewodniczący zarządza przerwę w obradach.”;
22) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania odczytuje treść uchwały lub przedstawia
jej tytuł i zwięzłe omówienie.”;
23) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zgłoszenia przez radnych do głosowania kilku wniosków, w pierwszej kolejności
poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący.”;
24) w § 35 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Imienne wykazy głosowań podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w BIP i na stronie
internetowej Powiatu.”;
25) w § 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do
protokołu sesji.”;
26) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.
Członków komisji powołuje i odwołuje Rada.”;
27) w § 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu rozpoznania sprawy komisja może zwrócić się do organu wykonawczego lub kierownika
jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska.”;
28) § 62 otrzymuje brzmienie:
„§ 62. Komisjami stałymi Rady są:
1) Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
2) Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
3) Komisja Oświaty;
4) Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych.”;
29) § 65 otrzymuje brzmienie:
„§ 65. 1. Pierwsze posiedzenie komisji stałej zwołuje Przewodniczący. Na posiedzeniu tym
członkowie komisji wybierają przewodniczącego komisji.
2. Pracą komisji stałej kieruje przewodniczący komisji powoływany i odwoływany przez komisję.
Komisja może powołać również zastępcę przewodniczącego komisji stałej.”;
30) w § 67 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Przewodniczący komisji po rozpoczęciu posiedzenia komisji stałej stwierdza i podaje liczbę
obecnych radnych.
4. W posiedzeniach komisji stałej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
przewodniczącego komisji.”;
31) w § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku zmian danych, o których mowa w ust. 1 przewodniczący klubu radnych informuje
o nich pisemnie Przewodniczącego w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.”;
32) w § 87 uchyla się ust. 3;
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33) w § 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Każdy z członków Zarządu może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały, o której mowa
w ust 1.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Zbigniew Teofil Jach

