
UCHWAŁA Nr  XXIII/157/09 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

Z DNIA 25 CZERWCA 2009 r. 

 

Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/  257 /02, Rady Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego uchwala co 

następuje: 

§ 1 
 

Zmienia się Statut Powiatu Opolskiego  stanowiący  załącznik do uchwały Nr XXXI/  257 /02, Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 5 września 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opolskiego w ten 

sposób że,: 

 

1)  Uchyla się § 4 

2)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

       Jednostki organizacyjne Powiatu Opolskiego utworzone w celu wykonywania zadań  

       powiatu  ujęte są w wykazie  prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Opolu. 

3)  Uchyla się § 7. 

4)  Rozdział II  otrzymuje brzmienie : 

      Organizacja wewnętrzna Rady Powiatu Opolskiego.       

5)  Uchyla się § 8 

6)  § 9 otrzymuje brzmienie: 

       W skład Rady Powiatu Opolskiego zwanej dalej Radą Powiatu lub Radą wchodzi 25  

       radnych. 

7)   Uchyla się § 10.  

8)   Uchyla się § 12.  

9)  § 13 otrzymuje brzmienie 

         Rada Powiatu na pierwszej sesji po wyborach  wybiera ze swego grona  

        przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego 

10)  Uchyla się § 14 

11)  § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

               5. Zarząd Powiatu przy pomocy starostwa obowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy  

                   w  przygotowaniu i obsłudze sesji Rady Powiatu. 

12)  W § 16  

          a)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

                     5. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może nie przesłać radnym  

                         projektów uchwał i materiałów sesyjnych, w szczególności jeżeli uzasadnia to  

                          przedmiot planowany do rozpatrzenia   

                 b)  uchyla  się ust. 6. 

13)  § 18 otrzymuje brzmienie: 

                  W sprawach organizacyjnych w szczególności: stwierdzenia quorum, porządku obrad      sesji, 

wniosków formalnych i proceduralnych, zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji, 

zamknięcia listy kandydatów, powołania komisji skrutacyjnej, powołania komisji uchwał i 

wniosków oraz przyjęcia informacji, ocen i analiz (m.in. z wykonania uchwał Rady, 

jednostek organizacyjnych powiatu i in.), zajęcia stanowiska w określonej sprawie, a także 

wniosków i wytycznych Rady, zaleceń pokontrolnych oraz wyznaczenia przedstawicieli rady 

do komisji i zespołów, jeżeli  

                  ustawa wyraźnie nie wymaga podjęcia uchwały Rady, można nie sporządzać  uchwały w 

trybie ustalonym w paragrafach poprzedzających, a tylko stosowny zapis w protokole 

zawierający wynik głosowania. 

      14)  § 21 otrzymuje brzmienie: 

               1.  Wszelkich informacji dotyczących działania organów Powiatu udziela Biuro Rady.  

                     Biuro Rady  udostępnia również do wglądu protokoły posiedzeń   Zarządu Powiatu  



                     i komisji Rady Powiatu. 

                2.  Zawiadomienie o którym mowa w § 16 ust.1 umieszcza się na tablicy ogłoszeń  

                     starostwa  najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji.  

      15)  W § 23 uchyla się ust. 6. 

      16)  W § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

              3. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje rady za  

                  wyjątkiem  projektów uchwał dot.  składów osobowych 

17)  W § 32 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o treści: 

              4. W przypadku podejmowania  uchwał o tym samym przedmiocie dot. kilku  

                   podmiotów  wystarczy jedno uzasadnienie do  pierwszej uchwały 

      18)   § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie; 

              3. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały mogą być  uchylone bądź zmienione w drodze  

                   odrębnej uchwały przy zachowaniu przyjętych procedur, za wyjątkiem oczywistych  

                   błędów pisarskich. 

19)  W § 34  

            a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                      2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z  

                           protokołami sesji   Rady Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady.  

                   b) uchyla się ust. 3 i ust. 4. 

20)  W § 35 uchyla się ust. 3. 

21)  W § 36. 

         a)  ust 2  i ust. 3 otrzymują brzmienie:  

                    2. Podjęte akty prawa miejscowego umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie  

                       starostwa oraz udostępnia do wglądu w Biurze Rady. 

                    3. Zbiór aktów prawa miejscowego prowadzi Biuro Rady. 

         b) uchyla się ust. 4. 

22)  § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

        Obsługę Rady Powiatu i jej komisji prowadzi Biuro Rady 

      23)  § 42 otrzymuje brzmienie: 

       W celu kontroli działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych Rada  

       Powiatu powołuje Komisję Rewizyjną. 

      24)  § 43 otrzymuje brzmienie: 

             1. W skład Komisji Rewizyjnej  wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego  

                 oraz pozostali członkowie komisji rewizyjnej w liczbie 3 

             2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie  rocznego planu kontroli zatwierdzonego  

                 przez Radę Powiatu. 

             3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust.  

                 2,  do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan,. 

             4. Na wniosek Rady lub przewodniczącego Rady, Komisja Rewizyjna może  

                 przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie  

                 kontroli. 

      25)  W § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

               2. Członek komisji powinien również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli  

                   zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności. 

      26)  W § 48 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

              4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia  

                  pokontrolnego, może odwołać się do Rady Powiatu. Rozstrzygnięcie Rady Powiatu  

                  jest  ostateczne. 

      27)  W § 50 uchyla się ust. 3 i ust. 6. 

      28)  W § 51 uchyla się ust. 3. 

      29)  Uchyla się § 57. 

      30)  § 58 otrzymuje brzmienie: 

              1. Klub radnych może utworzyć co najmniej 5 radnych. 

              2. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna. 

      31)  § 61 otrzymuje brzmienie: 

              1. Zarząd Powiatu Opolskiego liczy 5 osób. 



              2. W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta Powiatu jako jego przewodniczący,  

                  Wicestarosta Powiatu i 3 członków. 

              3. Starosta i Wicestarosta wykonują swe funkcje w ramach stosunku pracy, a pozostali  

                  członkowie zarządu pełnią swe funkcje  społecznie i jako radni otrzymują diety na  

                  zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

              4. Rada Powiatu może postanowić o zatrudnieniu poszczególnych członków zarządu  

                  również w ramach stosunku pracy. 

32)  Uchyla się § 62. 

33)  Uchyla się § 63. 

34)  Uchyla się § 64. 

      35)  Uchyla się § 65  

      36)  Uchyla się § 73. 

      37)  Uchyla się § 74. 

      38)  Uchyla się § 75. 

      39)  Uchyla się § 76. 

      40)  Uchyla się § 77. 

      41)  Uchyla się § 78. 

      42)  Uchyla się § 79. 

      43)  Uchyla się Rozdział III:  Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby  

             inspekcje i  straże od § 80 do § 81 

      44) Uchyla się Rozdział IV: Gospodarka finansowa powiatu od § 82 do § 86 

      45) Uchyla się  Rozdział V:   Mienie powiatu    od   § 87 do § 90 

      46) § 91 otrzymuje brzmienie: 

             W sprawach  nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy  

             ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  

             2001 r.  Nr 142, poz. 1592 z  późniejszymi zmianami). 

      47) Załącznik nr 5 do statutu otrzymuje brzmienie: 

 

             WYKAZ KOMISJI  STAŁYCH  
            powołanych przez Radę Powiatu Opolskiego i zakres   ich działania 

 

1. Komisja Rewizyjna,       

                przedmiotem działania komisji jest: 

1)  Opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu  

          w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi 

2) Kontrolowanie działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek  

         organizacyjnych 

3) Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających na zlecenie Rady, w tym w   

         sprawach skarg. 

 

2. Komisja Budżetu,   
                przedmiotem działania komisji są  zagadnienia związane z budżetem Powiatu   

                Opolskiego oraz opiniowanie spraw powodujących skutki finansowe, w tym  

                m.in.:  

1) Opiniowanie budżetu powiatu, jego zmian oraz planów funduszy celowych, 

2)    Opiniowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach   

       określonych    ustawami, 

           3)   Opiniowanie uchwał w sprawach dotyczących wydatków budżetu, w tym w  

                  sprawach    majątkowych. 

 

     3.   Komisja Polityki Społecznej,   

           przedmiotem działania komisji jest: 

1) Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu oraz wyrażanie opinii dotyczących  

                  w szczególności spraw w zakresie edukacji publicznej i funkcjonowania  

                  powiatowych placówek oświatowych, spraw w zakresie kultury i ochrony dóbr  

                  kultury, spraw w   zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz zdrowia, 



2) Promowanie i wspieranie instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń działających  

                  na terenie powiatu, wykonujących zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i  

                  turystyki  oraz zdrowia, 

3) Tworzenie warunków do efektywnego wdrożenia nowych kierunków kształcenia  

                  z   uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, 

4)  Inicjowanie działań zmierzających do poprawy porządku publicznego i  

                   bezpieczeństwa obywateli w powiecie – w szkole, pracy, miejscu publicznym  

                   i domu. Wspieranie służb, inspekcji i straży na rzecz bezpieczeństwa obywateli  

                   oraz opiniowanie zamierzeń i sprawozdań z realizacji zadań przez służby,  

                   inspekcje i straże za miniony rok, 

5) Opiniowanie projektów uchwał rady powiatu oraz spraw w zakresie polityki  

 prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych,  

 przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz  

 sprawowania kontroli nad  wykonaniem uchwał i wyrażanie opinii w sprawach  

 programów operacyjnych i strategicznych  w tym zakresie, jak również   

 współpraca z podmiotami działającymi na rzecz  rodziny, osób  

 niepełnosprawnych i aktywizacji zawodowej, w tym z Powiatowym  Urzędem  

 Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i organizacjami    

 pozarządowymi, 

6)  Opiniowanie projektów statutu powiatu oraz regulaminu starostwa powiatowego. 

 

       4. Komisja Polityki Gospodarczej,    

            przedmiotem działania komisji jest: 

            1) Opiniowanie projektów uchwał oraz wyrażanie opinii dotyczących spraw w  

                zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, przyrody, gospodarki  

                 nieruchomościami    stanowiącymi własność powiatu, 

              2)  Ocena stanu i oznakowanie dróg powiatowych, 

              3)  Ocena stanu i ustalanie programów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,  

                    przeciwpowodziowej, stanu sanitarnego, weterynaryjnego oraz rolnictwa,  

                   4) Współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska, gospodarki  

                        wodnej, przyrody i rolnictwa oraz współpraca z partnerami krajowymi i  

                       zagranicznymi.  

 

§ 2 
 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Stefan Warzecha 


