
UCHWAŁA NR XLVI/304/2018
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 955 z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1523), uchwala się:

§ 1. 
1. W Statucie Powiatu Nowodworskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI/262/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. opublikowanym 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 5 kwietnia 2018 r. pod poz. 1325) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 5. ust. 2 Statutu o treści: „2. Kadencja Rady Powiatu trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów, 

a Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich” zastępuje się nowym brzmieniem:

„2. Kadencja Rady Powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów, a Radni wybierani są w wyborach 
bezpośrednich”;

2) Z § 13. ust. 7 wykreśla się treść pkt 3: „3) interpelacje i zapytania Radnych;”. W to miejsce 
wpisuje się nowe brzmienie §13 ust.7 pkt 3: „3) odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań 
składanych na piśmie podczas sesji;" oraz dodaje się do § 13. ust. 7 dodatkowy pkt 7 o treści: „7)  
odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych 
między sesjami."

3) Treść § 14. Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe brzmienie: 

„1. Radny ma prawo zgłaszania do Starosty interpelacje i zapytania.
2. Interpelacje składane są w sprawach o ważnym znaczeniu dla Powiatu, w formie zwięzłego 

dokumentu zawierającego stan faktyczny przedmiotu sprawy, jak też  pytania z niej wynikające.
3. Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady Powiatu, który niezwłocznie 

przekazuje je Staroście. Osoba wyznaczona przez Starostę, bądź sam Starosta udziela 
odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji, powiadamiając o tym 
fakcie także Przewodniczącego Rady Powiatu.

4. Treść interpelacji wraz z odpowiedzią publikowana jest niezwłocznie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa i na stronie internetowej Powiatu.

5. Przewodniczący Rady Powiatu w punkcie „Wolne wnioski” porządku obrad sesji, informuje 
Radnych o odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.”;

4) Treść § 15. Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe brzmienie:

„§ 15. Radny składa zapytania na temat aktualnych problemów Powiatu oraz w celu pozyskania 
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Do odpowiedzi na zapytania Radnych stosuje się 
przepisy § 14. ust. 3, ust. 4 i ust. 5 Statutu”;

5) § 20. ust. 2 pkt 5 Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe brzmienie:
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„5) przebieg obrad sporządzany w formie skrótowej informacji,”;

6) § 20. ust. 5 Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe brzmienie:

„5. Przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
i dźwięk”;

7) do § 20. dodaje się ust. 6 o następującej treści: 

„6. Nagrania udostępniane są w BIP i na stronie internetowej Powiatu”;

8) W § 21. ust. 1 dopisuje się pkt 6 o następującej treści:

„6) grupa mieszkańców Powiatu, na zasadach wynikających z u.s.p. oraz odrębnej 
uchwały”;

9) W § 21. dopisuje się ust. 6 o następującej treści:

„Każdy Klub Radnych ma prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego projektu uchwały Rady 
Powiatu na każdą, kolejną sesję, jednak nie później niż 7 dni od dnia rozpoczęcia posiedzenia Rady 
Powiatu.  Przewodniczący Rady Powiatu w takiej sytuacji jest zobowiązany wprowadzić pod 
obrady najbliższej sesji dokument, którego autorem jest Klub Radnych.”;

10) Dotychczasową treść § 29. Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe 
brzmienie:

„§ 29. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują imiennie przez przyciśnięcie odpowiedniego 
przycisku urządzenia do obliczania głosów.

2. Przewodniczący rady Powiatu przeprowadza głosowanie jawne i ogłasza jego wyniki.
3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się  protokole sesji oraz podaje się niezwłocznie do 

publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

4. Przesłankami uzasadniającymi możliwość przeprowadzenia reasumpcji głosowania na tej samej 
sesji mogą być wątpliwości dotyczące w szczególności:

1) stwierdzenia wprowadzenia radnych w błąd co do głosowania,
2) stwierdzenia wprowadzenia radnych w błąd co do przedmiotu głosowania.”;

11) Dotychczasową treść § 30. Statutu wykreśla się, a w jego miejsce wprowadza się nowe 
brzmienie:

„§ 30. 1. W głosowaniu tajnym, Radni głosują na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią 
Rady Powiatu.

2. Kart do głosowania nie może być więcej niż liczba Radnych.
3. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę Powiatu spośród 

Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera przewodniczącego Komisji.
4. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno z listy obecności

nazwiska Radnych, którzy oddają głos.
6. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, niezwłocznie po ustaleniu, ogłasza wyniki głosowania.

Id: 740D2BB5-A417-4CC9-A358-F1A08AE4B644. Podpisany Strona 2



7. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do 
stosownej uchwały i do protokołu z sesji.

8. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady Powiatu  przed 
zamknięciem listy kandydatów zwraca się do każdego z nich z zapytaniem „Czy wyraża zgodę 
na kandydowanie?”. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, Przewodniczący rady Powiatu 
poddaje pod glosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.”;

12) Z treści § 31. Statutu wykreśla się ust. 3 o treści:

„3. W razie, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, Rada Powiatu może 
dokonać powtórzenia głosowania na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu”;

13) Z treści § 33. Statutu w ust. 9 wykreśla się treść po przecinku o następującym brzmieniu:

„w tym też analizowanie i rozpatrywanie skarg i wyników oraz załatwianie petycji, dla których 
w świetle przepisów prawa, właściwa jest Rada Powiatu”;

14) Do treści § 35. Statutu dodaje się ust. 5 o treści: 

„Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych obowiązujących w jednostce 
kontrolowanej”;

15) Wykreśla się dotychczasową treść § 39. W to miejsce wpisuje się treść o nowym brzmieniu: 

„§ 39. 1. W celu rozpatrzenia skarg na działanie Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek 
organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli, Rada Powiatu powołuje 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzi co najmniej 3 radnych.
3. Członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie można łączyć z funkcjami 

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje w trybie określonym 

w Rozdziale 3. niniejszego Statutu.”;

16) Z treści § 40. wykreśla się ust. 1, a w jego miejsce wprowadza się nowy, o treści: 

„Rada Powiatu powołuje ze swego grona stałe komisje, określając ich nazwę, skład osobowy oraz 
zakres zadań.”;

17) Z treści § 40. wykreśla się ust. 2, a w jego miejsce wprowadza się nowy, w brzmieniu: 

„Rada Powiatu ustala odrębną uchwałą szczegółowy zakres działania oraz skład osobowy komisji, 
o których mowa w ust. 1 (w tym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza 
komisji)”;

18) W treści § 46. ust. 2 w miejsce słowa

„czterech” wpisuje się słowo „trzech”;

19) Do treści § 47. ust. 2 pkt 2 w nawiasie dopisuje się:

„(wybranego spośród członków klubu);”;
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20) Do treści § 47. dopisuje się ust. 7 o następujące treści:

„7. Klub Radnych ulega rozwiązaniu:
1) z upływem kadencji Rady Powiatu,
2) z chwilą, gdy liczba jego członków spadnie poniżej trzech,
3) na mocy decyzji członków Klubu Radnych.”;

21) W treści § 55. ust. 4 w  pierwszym zdaniu wykreśla się słowa:

„pojęcia uchwały” , a wpisuje się: „podjęcia uchwały”;

22) Wykreśla się treść Rozdziału 3 Statutu (§ 62., § 63., § 64., § 65., § 66., § 67., § 68., § 69).
W to miejsce wprowadza się nową treść Rozdziału 3. o następującym brzmieniu: 

„Rozdział 3.

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE

§ 62. 
Tryb postępowania w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji regulują 

odrębne przepisy.

§ 63. 
Skargi na Starostę, Zarząd Powiatu i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu z wyjątkiem spraw należących do zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej, rozpatruje Rada Powiatu.

§ 64. 
Skargi, wnioski i petycje, których właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu rejestrowane są 

w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 
(stanowisko obsługujące Radę Powiatu).

§ 65. 
1. Przyjmowanie i koordynowanie procedury rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków 

i petycji spoczywa na Przewodniczącym Rady Powiatu.
2. Skargi, wnioski i petycje przyjmuje Przewodniczący Rady Powiatu lub Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w wyznaczonych dniach i godzinach pełnienia dyżurów w siedzibie Starostwa 
(pokój nr 10). Stosowna informacja podana jest do publicznej wiadomości na tablicy 
informacyjnej Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 66. 
1. Przewodniczący Rady Powiatu dokonuje wstępnej kwalifikacji skargi, wniosku czy petycji, 

w szczególności w zakresie właściwości podmiotowej Rady Powiatu w sprawie i niezwłocznie 
nadaje wniesionej sprawie dalszy bieg.
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2. Jeżeli Rada Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady Powiatu  
w terminie 7 dni od daty jej wpływu, przekazuje właściwemu organowi powiadamia o tym 
fakcie skarżącego albo wskazuje mu właściwy organ.

3. Dla skarg przekazanych według właściwości prowadzi się odrębny rejestr.
4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, 

Przewodniczący Rady Powiatu nadaje bieg sprawom należącym do właściwości Rady Powiatu, 
a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni właściwym 
organom, przesyłając odpis skargi i zawiadamia o tym jednocześnie wnoszącego skargę.

5. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić właściwie jej przedmiotu, Przewodniczący wzywa 
wnoszącego skargę do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub 
uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez 
rozpoznania.

6. Skargi i wnioski nieopatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem (anonimowe) pozostawione są 
bez rozpatrzenia.

7. Wezwanie do uzupełnienia petycji nie spełniającej wymogów oraz pozostawienie petycji bez 
rozpatrzenia, odbywa się w trybie i przypadkach przewidzianych w ustawie o petycjach.

§ 67. 
1. Skarga, wniosek lub petycja, której rozpatrzenie należy do Rady Powiatu kierowana jest do 

Komisji Skarg, wniosków i petycji w celu merytorycznego rozpatrzenia w terminie 
wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Powiatu w sposób umożliwiający przedstawienie 
sprawy wraz z projektem stanowiska Rady Powiatu na sesji, wypadającej w okresie jednego 
miesiąca  od dnia wniesienia.

2. Projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie sposobu rozpatrzenia wniesionej do Rady Powiatu 
petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedkłada w terminie umożliwiającym jej 
rozpatrzenie na sesji wypadającej w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia 
petycji.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując skargę, wniosek lub petycję przygotowuje 
projekt stanowiska Rady Powiatu, w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 68. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrując skargę, wniosek lub petycję:

1) występuje do Zarządu Powiatu o złożenie wyjaśnień w zakresie zarzutów skargi 
lub zajęcie Stanowska w sprawie będącej przedmiotem wniosku lub petycji, 
w terminie nie krótszym niż 7 dni;

2) może wystąpić o udostępnienie dokumentacji sprawy, której dotyczy skarga, 
wniosek lub petycja;

3) może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające, w tym 
dowodowe na zasadach określonych w Kpa.

§ 69. 
Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia wnoszącego skargę, wniosek lub petycję o:

1) rozpatrzeniu sprawy po terminie przewidzianym przepisami Kpa oraz ustawy 
o petycjach, z podaniem przyczyn zwłoki orz wskazaniem terminu, w którym 
skarga, wniosek lub petycja zostanie rozpatrzona,
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2) terminie sesji Rady Powiatu, na której sprawa będzie rozpatrywana,
3) sposobie załatwienia sprawy przez Radę Powiatu, w szczególności poprzez 

przesłanie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi, wniosku lub 
petycji wraz z uzasadnieniem.”;

23) W § 70. wykreśla się treść ust. 7: „Powiatowe jednostki organizacyjne składają Radzie Powiatu 
informacje ze swojej działalności na sesji absolutoryjnej”. Tym samym, dotychczasowy 
ust. 8 otrzymuje nową numerację ust. 7; dotychczasowy ust. 9 otrzymuje nową numerację ust. 8; 
dotychczasowy ust. 10 otrzymuje nową numerację ust. 9.

2. Pozostałe zapisy uchwały utrzymane zostały bez zmian. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. 
Zapisy niniejszej uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego, lecz stosuje się je do kadencji organów Powiatu następujących 
po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim

Jacek Gross

Id: 740D2BB5-A417-4CC9-A358-F1A08AE4B644. Podpisany Strona 6



UZASADNIENIE

Przedstawione propozycje zmian w Statucie Powiatu spowodowane są wejściem
w życie zapisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 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).

Ich wdrożenie ma na celu „realnie przyczynić się do zapewnienia społeczności lokalnej większego
udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z wyboru”,
jak też „zagwarantować obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową”, a co tym idzie
„przyczynić się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której
zamieszkują”.

Wprowadzane zmiany prawne muszą być uwzględnione w statutach jst nowej kadencji, tzn.
w dniu rozpoczęcia nowej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego nowe regulacje
statutowe powinny zacząć funkcjonować.

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2.
Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań
instytucji publicznych w Powiecie.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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