
 

 

U C H W A Ł A  N R  V/28/2019 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego. 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995; ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  W Statucie Powiatu Kępińskiego stanowiącym załącznik do uchwały                         

Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 

8211) wprowadza się następujące zmiany:  

1) uchyla się § 13; 

2) w § 17 : 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2 W sesjach Rady uczestniczą - nie będący radnymi 

osoby wchodzące w skład Zarządu, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy 

wydziałów Starostwa”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać 

zobowiązani kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu podlegających kontroli 

Rady oraz wskazani pracownicy Starostwa”; 

3) w § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie : „1. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej 

przez Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje wpływające od obywateli.”. 

 

§   2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

 

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

Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT


 

  U Z A S A D N I E N I E  

do uchwały Nr V/28/2019 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kępińskiego. 

 

       Z mocy § 13 Statutu Powiatu Kępińskiego niedopuszczalne jest łączenie stanowiska 

wiceprzewodniczącego Rady Powiatu z funkcją przewodniczącego stałych komisji Rady. 

       W ocenie projektodawców wprowadzenie przez Radę Powiatu ubiegłej kadencji tego 

zakazu w odniesieniu do wiceprzewodniczących Rady Powiatu jest zbyt daleko idącym 

ograniczeniem tych radnych w możliwości uczestniczenia przez nich w pracach Rady. 

Ponadto też  nie ma przesłanek prawnych, które nakazywałyby tego rodzaju ograniczenie. 

       Żaden przepis ustawy o samorządzie powiatowym nie zabrania pełnienia przez 

wiceprzewodniczącego rady jednocześnie funkcji przewodniczącego stałej komisji rady. 

Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego nie zmienia faktu, że dana osoba jest przede 

wszystkim radnym, do którego mają zastosowanie przepisy dotyczące radnych, w tym art. 21 

ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z tymi przepisami, radny obowiązany 

jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu, utrzymywać stałą więź                          

z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować zgłaszane przez 

mieszkańców powiatu postulaty i przedstawiać je organom powiatu do rozpatrzenia. 

Obowiązany jest także brać udział w pracach organów powiatu, do których został wybrany 

lub desygnowany. 

       Do wiceprzewodniczących rady nie odnosi się również zastrzeżenie określone w zdaniu 

pierwszym art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, iż zadaniem przewodniczącego 

jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Ustawa o samorządzie 

powiatowym nie określa również wyłączenia wiceprzewodniczących ze składu komisji 

stałych – za wyjątkiem wyłączenia z komisji rewizyjnej (art. 16 ust. 2 ustawy) i komisji skarg, 

wniosków i petycji ( art. 16 a ust. 2 ustawy). 

       Z powyższych powodów usunięcie obecnego zapisu, który wyklucza  ewentualność 

pełnienia przez wiceprzewodniczących Rady Powiatu funkcji przewodniczących stałych 

komisji (za wyjątkiem naturalnie komisji rewizyjnej i skargowej) jest możliwe i uzasadnione. 

        

       Zmiana zapisu ustępu 2 w § 17 Statutu poprzez zobowiązanie naczelników wydziałów 

Starostwa Powiatowego do udziału w sesjach Rady ma na celu zapewnienie możliwości 

bieżącego wsparcia Starosty oraz Zarządu Powiatu w sytuacjach, które wymagają 



szczegółowej wiedzy w określonym przedmiocie spraw Powiatu, w tym w szczególności 

wiedzy o aktualnym stanie konkretnych merytorycznych zadań i prowadzonych postępowań. 

Nie wszystkie bowiem szczegóły kwestii poruszanych na sesjach rady możliwe są do 

wcześniejszego przewidzenia i odpowiedniego przedstawienia radzie. 

 

       Natomiast zmiana treści ustępu  3 w § 17 została podyktowana stworzeniem możliwości 

wcześniejszego zdecydowania o ewentualnej konieczności udziału w danej sesji rady 

kierowników określonych jednostek organizacyjnych powiatu, czy pracowników Starostwa 

(poza obecnymi z mocy ust. 2 naczelnikami wydziałów). Dotychczasowy zapis                                   

o obligatoryjnym uczestnictwie we wszystkich sesjach wszystkich kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu, tym bardziej wobec zaplanowanej stałej  obecności naczelników 

wydziałów Starostwa nie wydaje się konieczny. 

 

       Treść nowego brzmienia ustępu 1 w § 91 Statutu została podyktowana koniecznością 

uwzględnienia zapisów artykułu 16a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie                     

z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych 

jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli. Obecny zapis                 

w tym przepisie niezasadnie ogranicza przedmiot rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 

tylko do składanych przez mieszkańców Powiatu i inne podmioty z jego terenu. 

       Proponowane jest więc  - wynikające zresztą z przepisów wyższego rzędu - rozszerzenie 

zakresu podmiotów uprawnionych do składania skarg, wniosków i petycji do kategorii 

„obywateli”; bez jednoczesnej konieczności zamieszkiwania na obszarze Powiatu 

Kępińskiego. Asumptem do wprowadzenia tej nowelizacji jest tzw. autorefleksja co do 

zapisów obecnie obowiązującego Statutu Powiatu Kępińskiego. 

 

       Mając na uwadze powyższe przyczyny, projekt uchwały zasługuje na uwzględnienie                     

i podjęcie przez Radę Powiatu. 

 

 


