
          Projekt 

UCHWAŁA NR IX/66/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 28 lipca 2011 r. 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Opolskiego 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1, w związku z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm), uchwala się, co 

następuje: 
 
 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXI/257/2002 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 

września 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego z 2009 r., Nr 113, poz. 9159) wprowadza się następujące zmiany:    

 

1) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„§ 40. 1.  Sesje Rady Powiatu są protokołowane i nagrywane. 

2. Przyjęcie protokołu poprzedza sporządzenie jego projektu. 

3. Projekt protokołu z sesji Rady Powiatu wykłada się do publicznego wglądu w biurze Rady 

Powiatu oraz udostępnia wraz z nagraniem obrad sesji w wersji elektronicznej w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie 14 dni od zakończenia sesji, której on dotyczy. 

4. Protokół z sesji Rady Powiatu powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godzin jej rozpoczęcia i zakończenia, 

imiona i nazwiska przewodniczącego obrad oraz osoby sporządzającej protokół; 

2) informację o stwierdzeniu prawomocności obrad; 

3) informację o przyjęciu lub odrzuceniu protokołu z poprzedniej sesji; 

4) przyjęty porządek obrad; 

5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenia wystąpień, treść zgłoszonych 

wniosków, zapytań i interpelacji; 

6) przebieg głosowań i ich wyniki; 

7) podpisy i daty przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół. 

5. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę obecności zaproszonych gości, 

teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie 

wnioski, zapytania i interpelacje, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne 

dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.  

6. Protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu przyjmowany jest na następnej sesji. Wnioski w 

sprawie zmian w projekcie protokołu wnoszone są przez radnych nie później niż do momentu 

przyjęcia protokołu, w formie ustnej lub pisemnej lub drogą elektroniczną na adres biura 

Rady Powiatu.   

7. Przyjęty protokół wraz z załącznikami oraz nagraniem z sesji umieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia. 

 

 



 

2) w  § 71: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół oraz nagranie z jego przebiegu w wersji 

elektronicznej. Protokół wraz z załącznikami oraz nagranie z posiedzenia udostępniane są w 

Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.  

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zarząd udostępnia protokoły oraz nagrania ze swoich posiedzeń, o ile nie narusza to 

przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej albo ochronie danych osobowych.”   

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 


