
 

 

UCHWAŁA NR IV/27/2019 

RADY POWIATU W MRĄGOWIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmian Statutu Powiatu w Mrągowie 

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 uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmiany do Statutu Powiatu w Mrągowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr L/296/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018 r. 

w sprawie zmian Statutu Powiatu w Mrągowie. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Bogdan Kossakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 lutego 2019 r.

Poz. 965



Załącznik do uchwały Nr IV/27/2019 

Rady Powiatu w Mrągowie 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 

1) W art. 9 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Kadencja Rady trwa pięć lat licząc od dnia wyborów.” 

2) Art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisje 

stałe i doraźne.” 

3) Po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„art. 18a 

1) Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji ustalając jednocześnie jej skład liczący do pięciu 

członków oraz przypisuje im określone funkcje. 

2) Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy rozpatrywanie skarg na działania Zarządu Powiatu 

i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. 

3) Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa odrębny regulamin, stanowiący załącznik 

Nr 11 do statutu” 

4) W art. 33 ust. 2 dodaje się „Załącznik Nr 11 Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”. 

5) W Załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany: 

a) w § 5 ust. 5 skreśla się pkt „4)” i w ust. 6 skreśla się liczbę „4”, 

b) w § 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu: 

„§ 3a Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”, 

c) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12 

1.  W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Starosty. 

2.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. 

3.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji 

o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je 

niezwłocznie Staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na 

piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. 

5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości 

poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz 

w inny sposób zwyczajowo przyjęty.” 

d) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na 

konsoli elektronicznego urządzenia do liczenia głosów, które umożliwia sporządzenie imiennego wykazu 

głosowań. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. W przypadku 

braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, przeprowadza się 

głosowanie imienne. 

2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni kolejno, w porządku alfabetycznym 

wyczytywani przez Przewodniczącego obrad lub wskazanego przez niego radnego, oddają swój głos, który 

wyczytujący powtarza do protokołu. 
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3. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący obrad. 

4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze 

powiatu.” 

6) W załączniku Nr 8 w § 2 ust. 1 skreśla się pkt 9). 

7) Dodaje się załącznik Nr 11 w brzmieniu: 

Załącznik Nr 11 do statutu Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest stałą Komisją mającą na celu rozpatrywanie skarg na 

działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez 

obywateli. 

§ 2. Komisja podlega Radzie Powiatu. 

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzi do 5 radnych z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 

Rady oraz radnych będących członkami Zarządu Powiatu, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. 

2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Komisji. 

3. Rada przypisuje określone funkcje członkom Komisji. 

§ 4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji, prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności 

Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

§ 5. Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji na zasadach określonych 

w przepisie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. 

§ 6. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy: 

1) rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Zarządu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

2) rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 

własności oraz lepszego zaspakajania potrzeb ludności. 

3) rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Powiatu. 

§ 7. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez 

Przewodniczącego w miarę potrzeb. 

2. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który powinien być podpisany przez wszystkich członków 

Komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

§ 8. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu 

Komisji w głosowaniu jawnym. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji. 

§ 9. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa sprawozdanie ze swojego posiedzenia Radzie Powiatu 

każdorazowo po rozpatrzeniu skargi, wniosków lub petycji, przedstawiając w tej sprawie swoją pisemną opinię. 

Niezależnie od powyższego członek Komisji może przedstawić swoją odrębną opinię w badanej sprawie. 

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszej sesji każdego roku składa Radzie Powiatu 

sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 
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