UCHWAŁA NR XLIX.253.18
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany statutu powiatu międzyrzeckiego
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie powiatu międzyrzeckiego określonego w § 1 uchwały Nr XII/95/07 Rady Powiatu
w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie statutu powiatu międzyrzeckiego (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2014 r. poz. 1162, z 2015 r. poz. 40 oraz z 2017 r. poz. 2035) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 22 i 23;
2) w § 28 uchyla się ust. 1 i 3;
3) § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekty uchwał inicjowane przez podmioty wymienione w § 39 ust. 1 pkt 1-4 wymagają
zaopiniowania przez Zarząd Powiatu, z wyłączeniem uchwał dotyczących spraw personalnych radnych
oraz członków Zarządu Powiatu.”;
4) w § 46 uchyla się ust. 3;
5) w § 53 uchyla się ust. 3;
6) po § 53 dodaje się § 531-533 w brzmieniu:
„§ 531. 1. Rada Powiatu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.
2. Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji określają odpowiednio § 54 ust. 2, § 5556, § 58-59, § 60 ust. 2 i § 61.
§ 532. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy przygotowanie dla Rady Powiatu
propozycji rozstrzygnięć skarg, dla których rozpatrzenia właściwa jest Rada Powiatu oraz wniosków
i petycji składanych przez obywateli, w tym opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
§ 533. Skargi, wnioski i petycje, które wpłynęły do Rady Przewodniczący Rady Powiatu
niezwłocznie przekazuje Komisji skarg, wniosków i petycji.”;
7) w § 55 uchyla się pkt 3.
§ 2. Przepisy uchwały Nr XII/95/07 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie statutu powiatu międzyrzeckiego, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się do kadencji
organów Powiatu Międzyrzeckiego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła
w życie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Jarosław Szałata
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Uzasadnienie:
Zmiana statutu jest konieczna ze względu na zmianę ustawy o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 130). Ustawa ta wprowadza obligatoryjną nową komisję
skarg, wniosków i petycji. Statut ma określić zasady i tryb jej działania. Proponuje się
zastosowanie zasad i trybu działania analogicznego do innych komisji powoływanych na
mocy § 54 ust. 1 statutu. Ponadto statut ma określić zasady działania klubów radnych. W tym
przypadku aktualny statut zawiera już takie rozwiązania i są one wystarczające oraz nie
wymagają zmian. Ustawa określiła też prawo do składania interpelacji i zapytań do starosty
oraz sposób głosowania. W tej sytuacji zbędne są istniejące w statucie regulacje – proponuje
się wykreślenie tych zapisów. Zmiana statutu w tym zakresie będzie miała zastosowanie
dopiero od następnej kadencji organów Powiatu Międzyrzeckiego. Ponadto wprowadzono
ograniczenie dotyczące opiniowania projektów uchwał zainicjowanych przez inne podmioty
niż Zarząd Powiatu w odniesieniu do spraw personalnych radnych oraz członków Zarządu
Powiatu.
Skutkiem społecznym uchwały będzie usprawnienie sposobu rozpatrywania skarg,
wniosków i petycji przez Radę Powiatu.
Uchwała nie powoduje skutków finansowych.

