
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/334/2018 

RADY POWIATU MIELECKIEGO 

z dnia 28 września 2018 r. 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mieleckiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1523) 

Rada Powiatu Mieleckiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/222/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

z dnia 4 kwietnia 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz. 1618) z późniejszymi zmianami wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 13 uchyla się ust. 2. 

2) w § 25 

a) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zawiadomienie o sesji zwyczajnej powinno być dostarczone drogą elektroniczną na 

spersonalizowaną elektroniczną skrzynkę pocztową radnego w domenie należącej do starostwa, co 

najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrad, a w przypadku sesji nadzwyczajnej, co najmniej na 2 dni 

przed jej rozpoczęciem. Uznaje się, że dokumenty przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, 

w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. W przypadkach szczególnych, o istotnym znaczeniu dla powiatu, dopuszcza się dostarczenie 

materiałów oraz projektów uchwał w terminie krótszym na 3 dni przed rozpoczęciem sesji.”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Na indywidualny wniosek radnego, zawiadomienie o sesji wraz z projektami uchwał i innymi 

materiałami może być przygotowane w wersji tradycyjnej (papierowej). Materiały i projekty uchwał 

w formie papierowej dostępne są w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.”. 

3) § 30 otrzymuje brzmienie: 

„§ 30. 1. W sprawach istotnych dla powiatu, radni mogą składać pisemnie interpelacje do starosty. 

2. Radni składają interpelacje na piśmie do przewodniczącego rady, na sesji lub w okresie między 

sesjami, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Interpelacje składane na sesji stanowią załącznik do 

protokołu sesji. 
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3. Odpowiedź na interpelację jest udzielana na piśmie przez starostę lub osobę przez niego 

wyznaczoną, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania. 

4. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 

niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu.”; 

4) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32. 1. W sprawach aktualnych problemów Powiatu, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym radni mogą składać zapytania do starosty. 

2. Do składania zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się odpowiednio 

§30 ust. 2- 4.”; 

5) § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą wystąpić: 

1) co najmniej pięciu Radnych 

2) Przewodniczący Rady; 

3) Klub Radnych; 

4) Komisje Rady; 

5) Zarząd; 

6) grupa mieszkańców Powiatu w ilości co najmniej 500 osób posiadających czynne prawo wyborcze 

do Rady.”; 

6) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie 

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący obradom sesji Rady 

Powiatu. 

3. Głosowanie imienne odbywa się na podstawie listy obecności, wywołani przez Przewodniczącego 

radni odpowiadają „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Z głosowania tego sporządza się imienne 

wykazy głosowań radnych. 

4. Wyniki głosowania jawnego utrwalone za pomocą urządzenia, jak i głosowania imiennego 

stanowią załącznik do protokołu sesji. 

5. Nieuczestniczenie w głosowaniu przy obecności na sali obrad podlega odnotowaniu w protokole.”; 

7) w § 46 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Przebieg obrad Rady jest transmitowany oraz utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

oraz dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej powiatu. 

2. Na podstawie nagrania, o którym mowa w ust. 1 pracownik Biura Rady sporządza protokół z sesji 

Rady.”; 

8) po § 55 dodaje się Rozdział 5a w brzmieniu: 

„Rozdział 5a. 

Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

§ 55a. 1. Rada powołuje oraz odwołuje członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a z ich grona 

dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. 

2. Komisja rozpoznaje skargę, wniosek lub petycję na posiedzeniach zwykłą większością głosów 

w obecności, co najmniej połowy składu komisji. 
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3. Na pisemne żądanie Komisji odpowiednio Zarząd lub Starosta jest obowiązany do przedkładania 

informacji, dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego spraw 

podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji. 

4. Z przeprowadzonych czynności Sekretarz komisji sporządza z posiedzenia Komisji protokół, który 

podpisuje Przewodniczący Komisji i Sekretarz. 

§ 55b. 1. Do zadań Komisji należy: 

1) wszechstronne wyjaśnienie zarzutów podnoszonych w skardze, 

2) szczegółowe przeanalizowanie przedmiotu wniosku lub petycji; 

2. Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego o którym mowa w ust. 1 opracowuje 

projekt uchwały Rady zawierający stanowisko w przedmiocie zasadności skargi, wniosku lub petycji 

wraz z uzasadnieniem i przedkłada Radzie Powiatu. 

3. Komisja może zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska 

w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji. 

4. Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej 

posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja. 

5. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może 

konsultować się z właściwymi merytorycznie komisjami Rady. 

§ 55c. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

Rozdziału 6 i 7.”; 

9) § 57 otrzymuje brzmienie: 

"§ 57. Powołuje się następujące Komisje Stałe: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Budżetu i Finansów; 

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; 

5) Komisja Infrastruktury; 

6) Komisja Regulaminowa i Porządku Publicznego; 

7) Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej; 

8) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska."; 

10) użyte w Rozdziale 7. Procedura rozpatrywania przez Radę skarg, w różnej liczbie i przypadku wyrazy 

„Komisja Rewizyjna” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji”. 

11) w § 71 uchyla się ust. 2. 

12) w § 75 w ust 2 w pkt. 5 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) przedkładanie, co roku w terminie do 31 maja Radzie raportu o stanie Powiatu.”; 

13) w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Mieleckiego uchyla się Rozdział 7 Rozpatrywanie skarg 

i wniosków. 

14) w załączniku Nr 2 do Statutu Powiatu Mieleckiego w Rozdziale 1 „Postanowienia ogólne” w § 2 uchyla 

się ust. 5. 

15) załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Mieleckiego „Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu” otrzymuje 

brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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§ 3. Traci moc uchwała: 

1) Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę  

Nr XXV/222/2013 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego; 

2) Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego; 

3) Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z pierwszym dniem kadencji organów jednostki 

samorządu terytorialnego następującego po obecnej kadencji. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Mieleckiego 

 

 

Henryk Niedbała 
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/334/2018 

Rady Powiatu Mieleckiego 

z dnia 28 września 2018 r. 

Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Mieleckiego  

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. 

2. Dom Pomocy Społecznej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu. 

3. Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. 

4. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu. 

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu. 

6. Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu. 

7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

8. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. 

9. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. 

10. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu. 

11. Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. 

12. Zespół Szkół Technicznych w Mielcu. 

13. Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu. 

14. Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. 

15. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu. 

16. Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego. 

  

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Mieleckiego 

 

 

Henryk Niedbała 
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