
UCHWAŁA Nr..
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia fił...^C V K ¥^2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/70/2015 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§i. W Statucie Powiatu Łowickiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 
Łowickiego (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r., poz. 2418) wprowadza 
się następujące zmiany: : y

1) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Obrady rady transmitowane są na stronie internetowej powiatu.”;

2) w § 16 w ust. 1 uchyla się pkt 5;

3) w §26: ' ^

a) ust. 2-3 otrzymują brzmienie:

„2. Głosowanie jawne odbywa się w sposób określony ustawą ustrojową.
- ■*

3. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w ust.2 , 
przewodniczący rady wyznacza jednego z wiceprzewodniczących rady do przeprowadzenia 
głosowania imiennego.”, '

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3b w brzmieniu:

„3a. Wiceprzewodniczący rady wyczytuje w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych., 
którzy oświadczają jaki oddają głos.” .

3b. Na oddzielnej liście radnych wiceprzewodniczący rady zaznacza przy nazwisku radnego 
oddany przez niego głos.”

c) uchyla się ust. 4;

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyniki głosowań, o których mowa w ust. 2 i 3 są niezwłocznie ogłaszane przez 
przewodniczącego rady.”;

4) uchyla się § 32 i 33;

5 )  w § 35:
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a) w ust. 3:

- uchyla się pkt 5,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przebieg rozpatrywania projektów uchwał, głosowania i ich wyniki;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i listę zaproszonych gości, teksty 
uchwał podjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, wyniki z głosowań imiennych, 
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce 
przewodniczącego rady.”;

6) w § 36:

a) w ust. 1:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Komisję Rewizyjną, której przedmiotem działania jest prowadzenie czynności 
kontrolnych z zakresu działalności zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, 
opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie 
udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium zarządowi;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której przedmiotem działania jest 
przeprowadzanie procedur służących radzie powiatu do rozpatrywania skarg, wniosków 
i petycji.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada w drodze odrębnych uchwał ustala skład ilościowy i osobowy komisji, o których 
mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1-4, pkt 5 i pkt 6 oraz dokonuje zmian w tym zakresie.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Radny może być członkiem nie więcej niż trzech komisji stałych, a przewodniczącym 
tylko jednej komisji.”;

7) po § 41 dodaje się § 4 la w brzmieniu:

„§ 41a. Przepisów § 37 ust. 1 i 3, § 38 ust. 4, § 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 nie stosuje się 
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.”;

8) § 53 i 54 otrzymują brzmienie:

„§ 53. Skargi, wnioski i petycje wpływające do rady rejestrowane są odpowiednio w rejestrze 
skarg i wniosków oraz w rejestrze petycji, prowadzonych przez biuro rady i zarządu.

§ 54. 1. Przewodniczący rady przedkłada Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej 
w dalszej części Rozdziału 4 „komisją”, skargę lub wniosek, których rozpatrzenie należy 
do właściwości rady.
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2. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące skargi lub wniosku, o których 
mowa w ust. 1.

3. Przewodniczący komisji może wystąpić z wnioskiem do podmiotu, którego działalności 
dotyczy skarga i wniosek, o ustosunkowanie się na piśmie do zarzutów w niej zawartych, 
określając termin złożenia wyjaśnień.

4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego komisja przedkłada radzie swoje 
stanowisko w sprawie skargi lub wniosku, wraz z jego uzasadnieniem.

5. Skargę lub wniosek rozpatruje rada w drodze głosowania po zapoznaniu się z ich treścią, 
wynikami postępowania wyjaśniającego i stanowiskiem komisji.”;

9) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu:

„§ 54a. 1. Komisja, której przekazano petycję dokonuje szczegółowej analizy przedmiotu 
petycji.

2. Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające, dotyczące petycji 
na podstawie dokumentów i innych materiałów lub wyjaśnień dotyczących spraw będących 
przedmiotem petycji, dostarczonych przez zarząd.

3. Komisja jest uprawniona do łącznego rozpatrywania petycji w przypadkach 
przewidzianych przepisami ustawy o petycjach.

4. Po przeprowadzeniu postępowania, komisja przedkłada radzie projekt uchwały o sposobie 
załatwienia petycji wraz z jego uzasadnieniem,”;

10) uchyla się § 55;

11) w § 56:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać listę członków klubu, jego nazwę oraz 
zasady reprezentacji.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiązkowi zgłoszenia w terminie 14 dni podlega również zmiana składu i nazwy klubu 
oraz jego rozwiązanie.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Klub niespełniający ustawowego wymogu minimalnej liczby radnych ulega 
rozwiązaniu.”.

§2. Przepisy Statutu Powiatu Łowickiego w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą 
stosuje się do kadencji organów Powiatu Łowickiego następujących po kadencji, w czasie 
której niniejsza uchwała weszła w życie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
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§4- Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Krzysztof Górski

RADC|| PRAWNY

AnĄa Motuk 
Łd-M.1619

S E K R E T A R Z  
PO W LATU i C KIE G O

f

Jon n rnfO a r os
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UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), która wprowadziła zmiany 
w ustawie o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm. poz. 1000). 
W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu Powiatu 
Łowickiego do nowych przepisów zawartych w przedmiotowej ustawie.
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