DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 25 stycznia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 25.01.2019 13:13:29

Poz. 533
UCHWAŁA NR IV.5.2019
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr XLIX.39.2018 z dnia 26 września
2018 r. w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następuje drogą elektroniczną na prywatne skrzynki
wskazane przez radnych.”;
2) § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. O przeprowadzeniu ponownego głosowania, o którym mowa w ust. 1, decyduje rada bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.”;
3) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą głosowania elektronicznego na bazie terminali,
które umożliwiają jedynie wskazanie imienne radnych, którzy oddali głos, jednak system nie generuje
indywidualnej decyzji radnego świadczącej o jego oddaniu głosu.”;
4) w § 36 po ust. 1 dodaje się ust. 1a, który otrzymuje brzmienie
„1a. Przy głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, na kandydatów na stanowiska wskazane w ustawie
o samorządzie powiatowym i statucie, radny w wypadku gdy został zgłoszony 1 kandydat na stanowisko
może oddać głos: „za”, „przeciw” albo „wstrzymuje się”, natomiast gdy został zgłoszony więcej niż
1 kandydat na stanowisko wówczas oddaje głos jedynie poprzez oznaczenie kandydata na liście
wyświetlanej elektronicznie, którego wyboru dokonuje.”;
5) w § 36 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b, które otrzymują brzmienie:
,,4a. Głosowanie, o których mowa w ust. 4 na
z zachowaniem zasad określonych w ust. 4b.
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4b. Przy głosowaniu, o którym mowa w ust. 4, na kandydatów na stanowiska wskazane w ustawie
o samorządzie powiatowym i statucie, radny w wypadku gdy został zgłoszony 1 kandydat na stanowisko może
oddać głos: „za”, „przeciw” albo „wstrzymuje się” poprzez oznaczenie przy właściwym polu na karcie znaku
„X”, natomiast gdy został zgłoszony więcej niż 1 kandydat na stanowisko wówczas oddaje głos jedynie
poprzez zaznaczenie na polu z lewej strony imienia i nazwiska kandydata, którego wyboru dokonuje, znaku
„X”. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednym polu albo niepostawienie znaku „X” powoduje nieważność
głosu.”;
6) w § 41 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli oraz planu pracy zatwierdzonego
przez radę powiatu.
4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekty planów, o którym mowa w ust. 3, do dnia
31 stycznia roku, którego dotyczy ten plan.”;
7) § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład komisji wchodzą radni zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o samorządzie
powiatowym oraz zgodnie z § 49 ust. 1 i 5 statutu.”;
8) w § 48 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b, które otrzymują brzmienie:
„2a. W terminie 2 miesięcy od daty wyboru komisji przez radę, Starosta zwołuje je posiedzenie w celu
wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.
2b. W terminie 7 dni od daty wpływu do starostwa skargi, wniosku, petycji, przewodniczący zwołuje
posiedzenie komisji.”;
9) w § 48 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8, które otrzymują brzmienie:
„7. Komisja przedkłada radzie sprawozdanie z działalności za rok ubiegły do dnia 31 stycznia roku
następującego po okresie sprawozdawczym.
8. Do prac komisji znajdują zastosowanie regulacje § 49 ust. 4, 6-8, § 51 – 53 statutu.”;
10) §49 ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie:
„3. Komisje, o których mowa w ust. 2, podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności,
przedkładają swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
5. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisjach stałych, o których mowa w ust. 2 oraz
komisjach, o których mowa w § 40 i 48 statutu, a przewodniczącym tylko jednej z nich.”;
11) w załączniku Nr 2 ust. 1 do statutu w pkt 20 kropkę zamienia się na średnik;
12) w załączniku Nr 2 ust. 1 do statutu, po pkt 20 dodaje się pkt 21, który otrzymuje brzmienie:
,,21) Dzienny Dom ,,Senior +” w Stodołach – Koloniach.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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