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UCHWAŁA NR XLIX/429/2018
RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, 1000, 1349 i 1432), Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca
2016 r. w sprawie statutu Powiatu Pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7058) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) gospodarkę finansową i mienie powiatu;”;
2) w § 10 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Materiały na sesje, w szczególności projekty uchwał, doręcza się radnym co najmniej na 7 dni
przed rozpoczęciem sesji, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4. Materiały na sesje, których przedmiotem jest
uchwalenie budżetu powiatu, przedstawienie raportu o stanie powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.”;
3) § 15 i § 16 skreśla się;
4) w § 21 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) mieszkańcy powiatu posiadający czynne prawo wyborcze do rady, w liczbie co najmniej 500 osób,
na zasadach i w trybie określonych w uchwale rady.”;
5) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku
systemu elektronicznego umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: „za”, „przeciw” albo „wstrzymuję się”.
2. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący bezpośrednio po głosowaniu.
3. Wyniki głosowania utrwalane za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią załącznik
do protokołu sesji.”;
6) w § 29 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przebieg głosowań i ich wyniki;”;
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7) w § 31 pkt 3 skreśla się;
8) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a.
Komisja skarg, wniosków i petycji
§ 36a. 1. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji skarg, wniosków i petycji,
w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.
§ 36b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i starosty,
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
2. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje przewodniczący kieruje do komisji skarg, wniosków
i petycji celem rozpatrzenia.
3. W przypadku, gdy rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
przewodniczący kieruje je niezwłocznie do organu właściwego.
4. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji określają odrębne przepisy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji po rozpatrzeniu sprawy przekazuje przewodniczącemu swoje
stanowisko, propozycję lub projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi, wniosku lub petycji w celu
wprowadzenia pod obrady rady.
§ 36c. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.”;
9) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oprócz komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji rada może powołać inne stałe lub
doraźne komisje rady.”;
10) w § 44:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Klub posiada swoją nazwę oraz regulamin.”.
11) w § 45 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„2) nazwę klubu oraz jego regulamin;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do kadencji rady powiatu następujących po kadencji,
w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Maria Makowska

