UCHWAŁA NR XXII/146/2016
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814) Rada Powiatu w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Namysłowskiego, uchwalonym uchwałą Nr XII/102/2011 Rady Powiatu
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2011 r. (Dz. U. Województwa
Opolskiego z 2011 r., poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sesje zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Powiatu, w miarę potrzeby, nie rzadziej
niż raz na kwartał.”;
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał,
które powinny spełniać wymogi określone w § 22 niniejszego statutu.”;
3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Porządek obrad sesji Rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodniczącego Rady, Starosty lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich
kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.”;
4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących oraz Starostę dokonuje Rada
spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w posiedzeniu.
Proponowana kandydatura wymaga uzasadnienia.”;
5) w § 23 dopisuje się pkt 7:
„grupie co najmniej 500 mieszkańców powiatu posiadających prawo do wybierania na podstawie ustawy
Ordynacja Wyborcza.”;
6) § 31 ust. 1, ust. 2, ust. 4 otrzymują brzmienie:
„1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady:
1) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu,
2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
3) Komisja Obszarów Wiejskich, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Porządku,
4) Komisja Rewizyjna. Tryb pracy Komisji i zadania określone zostały w § 36 - § 47 niniejszego
statutu.
2. W skład komisji wchodzą radni w liczbie od 3 do 10.
4. Radny może być członkiem maksymalnie dwóch komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej
z nich.”;
7) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Protokoły z posiedzeń Komisji przechowuje i udostępnia do wglądu osobom zainteresowanym biuro
rady i zarządu.”;
8) w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy objętej jej właściwością uprawniona jest żądać,
za pośrednictwem Starosty od kierowników wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy Starostwa oraz
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kierowników jednostek podległych złożenia wyjaśnień, informacji lub udostępnienia odpowiedniej
dokumentacji oraz dokonywać wizji lokalnych.”;
9) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzający kontrolę w terminie 7 dni od zakończenia kontroli,
sporządzają protokół kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli
oraz kierownik jednostki kontrolowanej.”;
10) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„W posiedzeniach Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu z głosem stanowiącym, Sekretarz i Skarbnik
z głosem doradczym.”;
11) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw
oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego
Wojciech Próchnicki
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