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UCHWAŁA NR XLV/312/18
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 18 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXI/257/02 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (j.t. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r. Nr 113, poz. 1727) w ten
sposób, że w Statucie Powiatu Opolskiego stanowiącym załącznik do uchwały dokonuje się następujących zmian:
1. Skreśla się § 2.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
W skład Rady Powiatu Opolskiego zwanej dalej Radą Powiatu lub Radą wchodzi 23 radnych.
3. W § 16 dodaje się ust. 5 o treści:
5. Obowiązki wobec radnych wynikające z ust. 1 uważa się za spełnione, jeżeli na stronie internetowej
BIP Powiatu Opolskiego w terminach określonych w ust. 1 zostaną zamieszczone:
1) zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z podaniem miejsca, daty i godziny jej rozpoczęcia;
2) porządek obrad;
3) projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem sesji.
4. W § 16 dodaje się ust. 6 o treści:
6. Tryb określony w ust. 1-5 ma zastosowanie również do posiedzeń komisji.
5. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 16 ust. 1 umieszcza się na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Opolu oraz w na stronie internetowej BIP Powiatu Opolskiego najpóźniej na siedem
dni przed terminem sesji.
W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej zawiadomienie umieszcza się w terminie co najmniej
jednego dnia przed sesją nadzwyczajną.
6. Skreśla się § 24.
7. Skreśla się § 25.
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8. § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Oprócz mieszkańców, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1) przewodniczący rady;
2) klub radnych;
3) komisja rady;
4) co najmniej pięciu radnych;
5) Zarząd Powiatu.
9. § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Projekty uchwał zgłaszane przez mieszkańców, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym, przewodniczącego rady, kluby radnych, komisje rady, co najmniej pięciu
radnych wymagają opinii Zarządu Powiatu.
10. W § 36 skreśla się ust. 2 i 3.
11. § 37 otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jawne na sesjach rady odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym użyciu urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku awarii urządzenia, bądź braku możliwości technicznych do przeprowadzenia głosowania zgodnie
z ust. 1 Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie jawne imienne, odczytując w kolejności alfabetycznej
radnych, obecnych na sesji, którzy informują, czy głosują „za”, „przeciw”, czy wstrzymują się od głosowania.
3. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza głosy Przewodniczący Rady Powiatu.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady Powiatu.
12. § 40 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) przebieg obrad.
13. § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych
przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce
Przewodniczącego Rady, nagranie z obrad sesji w formie cyfrowej.
14. § 40 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Protokół z sesji Rady Powiatu umieszcza się na stronie internetowej BIP Powiatu Opolskiego na sześć
dni przed terminem kolejnej sesji.
15. § 40 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki
i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych pisemnie, lub elektronicznie nie
później niż trzy dni przed sesją, na której następuje przyjęcie protokołu.
16. § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 2, do końca
roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
17. § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zespół kontrolny niezwłocznie po zakończeniu kontroli sporządza protokół kontroli, który podpisują
członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia
do protokołu. Zespół kontrolny przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
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18. § 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Komisje działają w składach osobowych do pięciu osób, nie dotyczy to komisji skarg, wniosków
i petycji, która działa w składzie zgodnym z zapisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym.
19. § 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Sprawozdanie z prac poszczególnych komisji za dany rok przedstawia na sesji przewodniczący komisji lub
jego zastępca, w pierwszym kwartale roku następującego po roku którego sprawozdanie dotyczy.
20. § 58 otrzymuje brzmienie:
1. Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna.
2. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.
21. W § 59 skreśla się ust. 4 i 5.
22. W § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz im przewodniczy: starosta, wicestarosta lub etatowy członek zarządu.
§ 2.1. Skreśla się załącznik nr 1 do statutu.
2. W załączniku nr 5 do statutu w punkcie 1 skreśla się podpunkt 3.
3. W załączniku nr 5 do statutu dodaje się punkt 5 o następującej treści:
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, przedmiotem działania komisji jest:
1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Powiatu Opolskiego;
2) rozpatrywanie skarg na działalność starosty, zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz
jednostek organizacyjnych.
Zasady pracy komisji określa § 52, § 54 statutu Powiatu Opolskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji obejmującej lata 2014-2018.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

