UCHWAŁA NR XXXIX/280/2018
RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jędrzejowskiego
Na podstawie art. 2 ust. 4 w związku z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) Rada Powiatu w Jędrzejowie uchwala
co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Powiatu Jędrzejowskiego w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/112/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Jędrzejowskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeni i ma zastosowanie do kadencji organów Powiatu 2018-2023.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Ewa Kubas-Samociuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/280/2018
Rady Powiatu w Jędrzejowie
z dnia 18 października 2018 r.
Statut Powiatu Jędrzejowskiego
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut niniejszy określa:
1) . Ustrój Powiatu Jędrzejowskiego,
2) . Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu w Jędrzejowie, komisji Rady i Zarządu Powiatu
w Jędrzejowie,
3) . Zasady tworzenia i działania klubów Radnych Powiatu Jędrzejowskiego,
4) . Zasady dostępu do dokumentów Rady, jej komisji i Zarządu Powiatu w Jędrzejowie oraz korzystania
z tych dokumentów.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) . Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Jędrzejowski,
2) . Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Jędrzejowie,
3) . Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Powiatu w Jędrzejowie,
4) . Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Jędrzejowie,
5) . Komisji Petycji, Skarg i Wniosków – należy przez to rozumieć Komisję Petycji, Skarg i Wniosków Rady
Powiatu w Jędrzejowie.
6) . Klubach radnych – należy przez to rozumieć kluby radnych Powiatu Jędrzejowskiego,
7) . Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Jędrzejowie,
8) . Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.
Rozdział 2.
Powiat – zagadnienia ustrojowe
§ 3. 1. Powiat Jędrzejowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu
oraz terytorium obejmujące:
1/ gminy: Jędrzejów, Sędziszów Małogoszcz, (gminy miejskie)
2/ gminy: Nagłowice, Oksa, Słupia (Jędrzejowska), Sobków, Wodzisław Imielno,
2. Terytorium Powiatu o powierzchni 1257 km2 położone jest na terenie Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Siedzibą władz Powiatu i Starostwa jest miasto Jędrzejów.
§ 5. 1. Powiat ma osobowość prawną, zaś jego samodzielność podlega ochronie sądowej.
2. Powiat wykonuje
odpowiedzialność.

określone

ustawami

zadania

publiczne

w imieniu

własnym

i na

własną

§ 6. 1/ Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXII/142/01 z dnia
25 kwietnia 2001 r.
2/ Powiat posiada własny sztandar ustanowiony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXI/173/09 z dnia
2 września 2009 r.
3/ Opis oraz wizerunek graficzny symboli wymienionych w punkcie 1 i 2 określa załącznik Nr 1 do
niniejszego Statutu.
§ 7. 1. Pieczęciami urzędowymi Powiatu są:
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1) . Metalowa, tłoczona pieczęć z wizerunkiem herbu Powiatu pośrodku, z napisem w otoku „Powiat
Jędrzejowski” lub jej wizerunek w nośniku elektronicznym.
2) . Metalowa, tłoczona pieczęć z wizerunkiem herbu Powiatu pośrodku, z napisem w otoku „Starostwo
Powiatowe w Jędrzejowie” lub jej wizerunek w nośniku elektronicznym.
2. Na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej umieszczany jest odcisk
pieczęci metalowej tłoczonej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła państwowego, z napisem w otoku
„Starosta Jędrzejowski”.
3. Organy Powiatu w swej działalności oraz korespondencji urzędowej posługują się następującym
nazewnictwem oraz pieczęciami urzędowymi:
1/ W sprawach należących do kompetencji Rady, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
a) . pieczęcie nagłówkowe
„RADA POWIATU
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów”
albo
„PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów”
albo
„WICEPRZEDODNICZĄCY
RADY POWIATU
w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów”
b) . pieczęcie podpisowe:
„PRZEWODNICZĄCY RADY
imię i nazwisko”
albo
„WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
imię i nazwisko”
2) . W sprawach należących do kompetencji komisji Rady Powiatu stosuje się pieczęć nagłówkową ustaloną
dla Rady Powiatu oraz pieczęcie podpisowe w brzmieniu:
„PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI ………………..
imię i nazwisko”
3) . W sprawach należących do kompetencji Zarządu Powiatu
a) . pieczęć nagłówkowa
„ZARZĄD POWIATU
w Jędrzejowie
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ul. 11 Listopada 83
28-300 Jędrzejów”
b) . pieczęcie podpisowe
„STAROSTA
imię i nazwisko”

„w/z Starosty
lub

imię i nazwisko
Wicestarosta”

4) w sprawach załatwianych przez Starostę Jędrzejowskiego jako przez organ administracji publicznej, oraz
w innych sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie stosuje się pieczęcie i podpisy
określone odrębnym Zarządzeniem Starosty, podjętym w oparciu o przepisy dotyczące instrukcji
kancelaryjnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.
§ 8. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
określonym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2. Do zadań Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań
i kompetencji kierowników powiatowych służb inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako
należące do zakresu powiatu.
4. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań
publicznych z zakresu administracji rządowej.
5. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych
z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z Województwem Świętokrzyskim.
6. Porozumienia, o których mowa w ust. 4 i 5 podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7. Powiat w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu
(monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej i na terenie nieruchomości stanowiących mienie Powiatu, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§ 9. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Powiatu, mogą być
przeprowadzone na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu, na zasadach i trybie określonych
odrębną uchwałą Rady Powiatu.
2. Rada Powiatu, decydując o prowadzeniu gospodarki finansowej Powiatu przy wykorzystaniu szczególnej
formy konsultacji społecznej, jaką jest budżet obywatelski, określa szczegółowo w drodze odrębnej uchwały
wymagania, jakie powinien spełniać projekt takiego budżetu, przy uwzględnieniu wymogów określonych
ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
§ 10. 1. Mieszkańcy Powiatu Jędrzejowskiego podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym –
poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.
2. Organami powiatu są:
1/ Rada Powiatu,
2/ Zarząd Powiatu.
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Rady
§ 11. Ustawowy skład Rady wynosi 21 Radnych
§ 12. 1. Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym z zastrzeżeniem przepisów o referendum
powiatowym.
2. Radni na 5-letnią kadencję wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania
wyborów do Rady Powiatu określa Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( tj.Dz. U. z 2018
poz. 754 z późn. zm.).
§ 13. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Zarząd wykonujący jej uchwały.
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2. Zarząd i komisje pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.
§ 14. Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów w imiennym głosowaniu jawnym w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) . Przewodniczący Rady,
2) Dwaj Wiceprzewodniczący Rady,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja skarg, wniosków i petycji,
5) . komisje stałe, powoływane w drodze odrębnej uchwały,
6) . komisje doraźne powoływane do realizacji określonych zadań.
§ 16. 1. Przewodniczący Rady organizuję pracę Rady i prowadzi jej obrady
2. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada nowej kadencji
na pierwszej sesji.
§ 17. 1. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady jak również ich odwołanie następuje
w trybie i na zasadach określonych ustawą o samorządzie powiatowym.
2. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący,
w ramach kierowania pracą Rady, w szczególności:
1) . zwołuje sesje Rady,
2) . prowadzi obrady jako ich przewodniczący,
3) . zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
4) . podejmuje działania związane z zapewnieniem właściwego przebiegu obrad,
5) . podpisuje uchwały Rady,
6) . czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu.
§ 18. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, wyboru na wakujące stanowisko dokonuje Rada na
najbliższej sesji.
§ 19. 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień
do reprezentowania Rady na zewnątrz.

przewidzianych

w§

17 Statutu,

jest

upoważniony

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący osobę
do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie Radny.
5. Wykonując obowiązki określone w § 17 niniejszego Statutu, Przewodniczący Rady może wydawać
polecenia służbowe pracownikom Starostwa realizującym zadania organizacyjne związane z funkcjonowaniem
Rady Powiatu. W tym przypadku Przewodniczący wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do tych pracowników.
§ 20. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady i Zarządu Powiatu, będące komórką organizacyjną
Starostwa Powiatowego.
Rozdział 4.
Tryb pracy Rady
1. Sesja Rady
§ 21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach kompetencyjnych, a także
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
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2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) . postanowienia proceduralne,
2) . deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) . oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) . apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) . opinie – zawierające oświadczenia wiedzy lub oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący zobowiązany jest
zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po
upływie kadencji poprzedniej rady.
7. Pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru jej przewodniczącego, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
8. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowej kadencji obejmują:
- Określenie miejsca, daty i godziny sesji,
- Przygotowanie porządku obrad, które w szczególności powinien zawierać
a) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
b) Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady
c) Dokonania otwarcia sesji
d) Powierzenie prowadzenia przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu z pośród obecnych na sesji
(do czasu wyboru przewodniczącego).
§ 23. 1. O sesji zawiadamia się wszystkich Radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad, przy czym wymóg ten nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, zwoływanych w trybie szczególnym.
2. Do zawiadomienia przesyłanego na adres wskazany przez radnego, które zawiera informację dotyczącą
miejsca, daty i godziny rozpoczęcia obrad dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i inne
materiały związane z porządkiem obrad”.
3. Materiały dotyczące uchwalenia budżetu oraz sprawozdań z jego wykonania doręcza się Radnym co
najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
4. W przypadku konieczności zwołania sesji nadzwyczajnych materiały ich dotyczące wyjątkowo mogą
zostać doręczone w dniu sesji.
5. Przekazywanie Radnym zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów na sesji odbywa się
w formie papierowej, za pomocą listów lub innych skutecznych sposób, bądź z wykorzystaniem drogi
elektronicznej.
6. Powiat może użyczyć radnym niezbędny sprzęt komputerowy celem odbioru materiałów w formie
elektronicznej i pracy nad tymi materiałami.
7. Dostęp do internetu w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa zapewnia radnym Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie, a w pozostałych lokalizacjach radni zapewniają sobie dostęp do internetu we własnym zakresie.
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§ 24. 1. Przewodniczący Rady na wniosek Starosty, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Powiatu, bądź
wniosek klubu radnych, zobowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji zgłoszony projekt
uchwały, pod warunkiem, że projekt ten wpłynął do Rady co najmniej na 7 dni przed dniem sesji.
2. Przewodniczący Rady może postanowić, że niektóre materiały na sesję zawierające w szczególności
informacje o działalności jednostek organizacyjnych Powiatu zobowiązanych do przedkładania Radzie
informacji lub sprawozdań będą przekazywane do ich rozpatrzenia wyłącznie właściwym komisjom Rady
i przewodniczącym klubów radnych. W takim przypadku przyjęcie informacji przez Radę następuje po
obligatoryjnym wysłuchaniu opinii właściwych komisji.
§ 25. 1. Materiały na sesję, oprócz tych, których jawność wyłączona jest ustawowo, dostępne
są w Starostwie Powiatowym w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w terminach określonych w § 23 niniejszego
Statutu.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji powinno być podane do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz przy
wykorzystaniu tablic informacyjnych Starostwa Powiatowego.
§ 26. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zaciągnięciu opinii Starosty ustala listę gości
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym nie będące Radnymi osoby wchodzące w skład
Zarządu oraz Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udziału w sesji Rady mogą zostać zobowiązani naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa oraz
kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu, podlegających kontroli Rady.
4. Zarząd Powiatu zobowiązany jest udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.
§ 27. 1. Sesje Rady są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania
obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na nośnikach
elektronicznych, udostępnianych w Starostwie Powiatowym w ramach dostępu do informacji publicznej.
3. Podczas sesji może być na sali publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsce.
4. Porządek obrad sesji Rady powinien zostać rozpatrzony w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad
i kontynuowaniu ich w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
5. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, Rada może postanowić w szczególności ze względu
na niemożliwość rozpatrzenia porządku obrad, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne
nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające podejmowanie uchwał.
6. W protokóle obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 4, imiona i nazwiska
nieobecnych radnych oraz radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem.
§ 28. 1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu,
Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
3. Przewodniczący Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesję Rady.
Przewodniczącego czynności te wykonuje wyznaczony Wiceprzewodniczący.

W przypadku

nieobecności

4. Otwarcie sesji Rady Powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły
„Otwieram obrady sesji Rady Powiatu w Jędrzejowie”.
5. Na wniosek Przewodniczącego Rada wybiera spośród Radnych sekretarza obrad i powierza mu
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, czuwanie nad prawidłowością przebiegu
głosowań, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
6. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad,
2) przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę projektu porządku obrad
może wystąpić Przewodniczący Rady, komisja, klub radnych albo Zarząd Powiatu.
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3) poddaje pod głosowanie porządek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt. 2. Do wprowadzenia zmian
w porządku obrad wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady.
7. Porządek sesji powinien obejmować w szczególności:
1) wybór sekretarza obrad
2) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu między sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
5) wnioski i oświadczenia radnych.
§ 29. 1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Starosty.
2. Interpelacje dotyczą spraw powiatowej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikające pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na sesji na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielane są Radnemu składającemu interpelacje, w formie
pisemnej w terminie nie później niż 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedzi udzielane są przez Starostę,
bądź przez upoważnione przez niego osoby.
§ 30. 1. Zapytania kierowane do Starosty składa się w sprawach aktualnych problemów Powiatu, także
w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady. Przepisy określone w paragrafie
29 ust. 4-5 dotyczące procedury załatwiania interpelacji stosuje się odpowiednio.
§ 31. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości
poprzez niezwłoczna publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.
§ 32. 1. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad,
otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może
także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.
6. W sprawach będących przedmiotem obrad, Przewodniczący może również udzielić głosu innej osobie
spośród publiczności o ile uzna to za stosowne.
§ 33. 1. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza
w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji,
Przewodniczący Rady po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji Rady.
4. Przewodniczący Rady, po uprzednim ostrzeżeniu, może nakazać opuszczenie sali obrad Rady osobom
będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
§ 34. 1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejności udziela głosu
przedstawicielowi Zarządu, właściwej komisji opiniującej projekt, a w dyskusji przedstawicielom klubów
radnych i radnym według kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze
formalnym, w szczególności dotyczących:
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1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4) zamknięcia listy mówców,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania statutowych zasad dotyczących obrad.
3. Przewodniczący Rady może również udzielić głosu poza kolejnością mówców jeżeli kolejność zabrania
głosu wiąże się pośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem).
4. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za”
i jednego głosu „przeciw” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
5. O przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku rozstrzyga Rada zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, które rozstrzygane są bezwzględną większością
ustawowego składu Rady.
§ 35. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby
Przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Zarządowi Powiatu
zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie
uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Do momentu
zarządzenia głosowania Przewodniczący może udzielić Radnym głosu jedynie w celu zgłoszenia wniosku
formalnego.
3. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam
(Nr sesji) sesję Rady Powiatu w Jędrzejowie”.
§ 36. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek.
§ 37. 1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Obrady protokółuje pracownik Biura Rady i Zarządu
Powiatu wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego.
2. Po przyjęciu protokołu stanowi on urzędowy zapis przebiegu obrad.
3. Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu na 14 dni przed terminem kolejnej sesji
w siedzibie Starostwa Powiatowego.
§ 38. 1. Protokół z sesji winien wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji Rady Powiatu powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona
i nazwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności: treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych i uchwalonych
wniosków a ponadto odnotowanie faktów zgłoszonych pisemnych wystąpień,
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7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się oraz
głosów nieważnych,
8) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Protokoły z sesji otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery począwszy od numeru I. Protokoły
numerowane są cyframi rzymskimi, łamanymi przez rok.
4. Do protokołu dołącza się: imienne wykazy jawnych głosowań radnych, listę obecności radnych, listę
obecności zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na
piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne
dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Protokół poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia
do protokółu winny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje
przyjęcie protokołu.
§ 39. 1. Podjęte przez Radę Powiatu uchwały, celem ich realizacji, przekazuje się niezwłocznie Staroście
Jędrzejowskiemu oraz właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego poprzez
zamieszczenie ich w funkcjonującym w Starostwie
elektronicznym rejestrze uchwał”.
2. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom
organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
2. Uchwały
§ 40. 1. Uchwały, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 21 ust. 2 są
sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepisy ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 41. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały może wystąpić:
1) co najmniej 3 radnych,
2) Przewodniczący Rady,
3) Klub radnych,
4) Komisja Rady,
5) Zarząd Powiatu.
2. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez merytorycznie właściwe komisje Rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1 – 4 wymagają zaopiniowania
przez Zarząd Powiatu.
4. Grupa mieszkańców Powiatu posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady, w liczbie nie mniejszej niż
300 osób może wystąpić z obywatelska inicjatywą uchwałodawczą, dotyczącą spraw stanowiących
kompetencje samorządu powiatowego. Zgłoszony w ramach powyższego działania obywatelskiego projekt
uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższej sesji rady nie później jednak niż po upływie 3 miesięcy od
dnia jego złożenia. Rada Powiatu w odrębnej uchwale merytorycznej określa szczegółowe zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, ich procedowanie oraz wymogi formalne jakim muszą odpowiadać składane projekty
uchwał.
§ 42. 1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:
1) tytuł,
2) podstawę prawną uchwały,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia jej w życie
2. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać
potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
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3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
§ 43. 1. Uchwały Rady Powiatu podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Powiatu, uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący
prowadzący sesję.
§ 44. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi
arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została
przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokółami sesji Rady Powiatu.
Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady i Zarządu .
3. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu w ciągu 2 dni od
jej podjęcia.
4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1) uchwałę budżetową,
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu,
3) inne uchwały objęte zakresem działania izby.
3. Procedury głosowania
§ 45. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu organu, w imiennym głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
§ 46. 1. Głosowanie jawne na sesjach Rady zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad, który ogłasza
również wyniki tego głosowania.
2. Głosowanie jawne odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania Radnych. Wydruk głosowania jawnego stanowi
załącznik do protokołu z Sesji.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 z przyczyn technicznych
nie jest możliwe – głosowanie jawne ma charakter głosowania imiennego odbywającego się poprzez
podniesienie ręki. Głosowanie takie utrwalane jest w formie wykazu stanowiącego załącznik do protokołu
z przebiegu sesji.
4. Imienne wykazy głosowań Radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatu.
§ 47. 1. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady
i podpisanych przez komisję skrutacyjną, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo
głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie
przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza
je, wyczytując kolejno Radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 48. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził
wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli
może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który
z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
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3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
§ 49. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjecie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektów uchwały następuje
według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te
poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę
określoną w § 47 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze
zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 50. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej
z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub
wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów na pozostałe.
§ 51. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą
połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych
głosów.
4. Radni
§ 52. 1. Obowiązki i uprawnienia Radnego Powiatu oraz jego status jako funkcjonariusza publicznego
określa ustawa o samorządzie powiatowym.
2. Z Radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy Radnych wybranych do Zarządu Powiatu, z którymi stosunek pracy
nawiązywany jest na podstawie wyboru.
§ 53. 1. W wykonywaniu mandatu Radnego, Radny ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów,
wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność Starostwa Powiatowego, powiatowych osób prawnych,
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Powiatu i spółek handlowych z udziałem
powiatowych osób prawnych.
2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 nie może jednak naruszać dóbr osobistych innych osób i winno
być realizowane z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
§ 54. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
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2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego Komisji.
§ 55. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez Radnego od wykonywania jego obowiązków,
Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu Radnemu
wyjaśnień.
Rozdział 5.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz pozostałych komisji
Rady
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej, zasady kontroli.
§ 56. 1. Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz realizacji podjętych
przez nią uchwał. W tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1) . Przewodniczący,
2) . Wiceprzewodniczący,
3) . Sekretarz,
4) . Pozostali członkowie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej, w tym jej przewodniczący, wybierani są przez Radę w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady spośród
kandydatów zgłoszonych przez przewodniczących klubów radnych bądź przez radnych obecnych na sesji.
Analogiczny tryb głosowania obowiązuje również przy odwołaniu członków Komisji.
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem
Radnych pełniących funkcję Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady bądź członka Zarządu.
5. Przewodniczący Komisji wybierany jest bezpośrednio przez Radę, zaś wiceprzewodniczący i sekretarz
wyłaniany jest przez członków Komisji Rewizyjnej.
§ 57. 1. Komisja podlega Radzie Powiatu i stanowi jej organ kontrolny, z zastrzeżeniem uprawnień Komisji
skarg wniosków i petycji.
2. Komisja bada również i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli Zarządu Powiatu i jednostek
organizacyjnych Powiatu dokonywanych przez inne podmioty. Dotyczy to również materiałów kontroli
zewnętrznych.
3. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym Statucie.
§ 58. 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
2. Plan przedkładany Radzie musi zawierać co najmniej:
1) . terminy odbywania posiedzeń,
2) . terminy kontroli i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej przez Komisję.
3. Za zgodą lub na wniosek Rady Komisja Rewizyjna może przeprowadzać kontrolę w zakresie i terminie
nie przewidzianym w rocznym planie pracy.
§ 59. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje porządek
obrad.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji obowiązki przejmuje jego zastępca.
3. Posiedzenia Komisji mogą być również zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej
połowy ustawowego składu Komisji.
4. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego w przypadkach ustawowego wyłączenia
jawności.
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§ 60. 1. Komisja, obradując na posiedzeniach, podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających
opinie, wnioski, stanowiska, przyjmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy składu komisji.
2. Komisja może przedstawić Radzie także wnioski mniejszości.
§ 61. 1. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) numer protokółu i datę posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocności obrad, nazwiska członków Komisji oraz zaproszonych gości uczestniczących
w posiedzeniu,
2) porządek obrad,
3) przedstawienie przebiegu obrad oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń,
4) wyniki głosowania i treść podjętych uchwał,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawiane na posiedzeniu.
2. Za przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący Komisji. Protokół podpisują wszyscy obecni na
posiedzeniu członkowie Komisji.
§ 62. 1. Podstawową formą pracy Komisji Rewizyjnej w okresie między posiedzeniami są kontrole.
2. Komisja podejmuje kontrole kompleksowe zgodnie z rocznym planem pracy zaakceptowanym
przez Radę Powiatu oraz zlecone bądź uzgodnione z Radą Powiatu kontrole doraźne w oparciu o następujące
kryteria:
1) legalności,
2) celowości,
3) gospodarności,
4) rzetelności i terminowości
5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
3. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całą działalność kontrolowanego podmiotu,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia,
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione
w toku postępowania jednostki.
§ 63. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę
kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 62 ust. 2.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Komisja może zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu za
zgodą Rady Powiatu.
4. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być
wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§ 64. 1. Kontroli dokonuje Komisja Rewizyjna w pełnym składzie bądź w składzie liczącym co najmniej
3 członków Komisji (zespół kontrolny). O planowanych kontrolach powiadamia się wszystkich Członków
Komisji.
2. Zespoły wyznaczone przez Przewodniczącego Komisji działają na podstawie jego pisemnego
upoważnienia, określającego:
a) imiona i nazwiska członków,
b) podmiot kontrolowany oraz zakres kontroli,
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c) termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.
3. Członek Komisji Rewizyjnej, w tym Przewodniczący, podlega wyłączeniu z kontroli, jeśli przedmiot
kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych, a także
jeśli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do bezstronności tego członka.
4. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada. O wyłączeniu innego członka Komisji
z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 65. 1. Komisja przed podjęciem czynności kontrolnych zawiadamia na piśmie kierownika jednostki
kontrolowanej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej
rozpoczęcia.
2. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy
czynnościach kontrolnych ma prawo uczestniczyć przedstawiciel tej jednostki.
3. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja / zespół kontrolny ma prawo:
a) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów kontrolowanej jednostki,
b) wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzanej kontroli,
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
c) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
d) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień od kierownika kontrolowanej jednostki, pracowników, a także od ich
bezpośrednich przełożonych,
e) wzywania i protokolarnego wysłuchania innych osób związanych z zakresem przeprowadzonej kontroli.
§ 66. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
jej zakończenia – protokół pokontrolny obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie
nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających
ustalenia zawarte w protokóle.
7) datę i miejsce podpisania protokółu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu.
§ 67. 1. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on
obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 68. 1. Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje
kierownik jednostki, zaś pozostałe w terminie 3 dni od daty podpisania otrzymują: Zarząd Powiatu
i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 69. 1. Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od zakończenia kontroli na podstawie protokołu kontroli
sporządza i kieruje do Kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu wystąpienie pokontrolne
zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
2. Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest
obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Powiatu o sposobie realizacji wniosków i zaleceń
w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem ust.3.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki lub Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia
pokontrolnego może odwołać się do Rady Powiatu.
Rozstrzygnięcia Rady w tym zakresie są ostateczne.
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§ 70. 1. Wyniki swojej działalności Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie w formie rocznych sprawozdań
z realizacji planu pracy (planu kontroli) – w terminie do 31 marca roku następnego,
2. Sprawozdanie z kontroli winno zawierać w szczególności:
1) zakres kontroli z ewentualnym wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości,
2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
3) w razie konieczności wnioski o podjecie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstania
nieprawidłowości.
§ 71. Członkowie Komisji Rewizyjnej w toku czynności kontrolnych, dokonywanych w miarę możliwości
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu, obowiązani są przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych oraz dotyczących wyłączenia jawności.
§ 72. 1. Komisja Rewizyjna przed sesją poświęconą sprawozdaniu z wykonania budżetu dokonuje objętej
planem pracy kontroli Zarządu Powiatu w zakresie gospodarki finansowej powiatu. Po zasięgnięciu opinii
Komisji Budżetu opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę
obrachunkową.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek radnych o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków
z innej przyczyny niż nieudzielanie absolutorium.
2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, procedura załatwiania skarg, wniosków i petycji.
§ 73. 1. Rada Powiatu rozpatruje: skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ma status stałej komisji Rady Powiatu.
2. W skład Komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem pełniących
funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady Powiatu oraz będących członkami Zarządu Powiatu.
3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej przewodniczący.
§ 74. 1. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w tym jej przewodniczący, wybierani są przez
Radę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez przewodniczących klubów radnych bądź przez radnych obecnych
na sesji. Analogiczny tryb głosowania obowiązuje również przy odwołaniu członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji wybierany jest bezpośrednio przez Radę, zaś wiceprzewodniczący i sekretarz
wyłaniany jest przez członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3. Wiceprzewodniczący Komisji wykonuje kompetencje przewidziane dla Przewodniczącego w przypadku
jego nieobecności.
§ 75. 1. Skargi, wnioski i petycje kierowane do Rady Powiatu rejestruje się w odrębnych rejestrach,
prowadzonych w Starostwie Powiatowym przez Biuro Rady i Zarządu Powiatu, zaś bieg ich załatwiania nadaje
Przewodniczący Rady kierując je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyznaczając termin na przedłożenie
projektu załatwienia.
2. Jeśli skargę, wniosek lub petycję skierowano bezpośrednio do Komisji, jej Przewodniczący powiadamia
o tym Przewodniczącego Rady.
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji bada skargi, wnioski i petycje pod względem formalnym. Komisja
wzywa do uzupełnienia braków formalnych albo pozostawia skargi, wnioski i petycje bez rozpatrzenia
w przypadkach prawem przewidzianych.
§ 76. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargę, wniosek lub petycję, wszechstronnie
wyjaśniając przedstawione w nich sprawy w oparciu o zebrane dowody, na zasadach określonych w Kodeksie
postępowania administracyjnego i ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
2. Na pisemne żądanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Zarząd oraz kierownicy jednostek
organizacyjnych Powiatu obowiązani są do przedkładania dokumentów, innych materiałów, bądź wyjaśnień co
do stanu faktycznego i prawnego, spraw podnoszonych w skardze, wniosku lub petycji, nie później niż
w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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3. Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może konsultować
się z właściwymi merytorycznie komisjami oraz zasięgać opinii Radcy Prawnego Starostwa.
§ 77. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego
Komisji.
2. Wszystkie działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są podejmowane na jej posiedzeniu, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów,
głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.
§ 78. 1. Działając w związku z kompetencjami Rady Powiatu określonymi w art. 229 ustawy Kpa, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące skarg na działalność Zarządu
Powiatu, Starosty Jędrzejowskiego i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych skierowanych do
Rady Powiatu.
2. Jeśli Komisja stwierdzi, ze w badanej sprawie toczy się postepowanie administracyjne bądź inicjacyjne,
może zawiesić czynności związane z jej rozpatrywaniem, o czym powiadamia zainteresowanego.
§ 79. Analizując przedmiot petycji mieszczący się w kompetencjach Rady, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji w szczególności:
1) . podejmuje inicjatywę uchwałodawczą, jeśli załatwienie petycji wymaga takiej formy rozstrzygnięcia
i wraz z projektem uchwały przekazuje Przewodniczącemu Rady, celem wprowadzenia jej do porządku
obrad sesji, lub
2) . składa do Zarządu Powiatu wniosek w sprawie podjęcia przez ten organ inicjatywy uchwałodawczej
w przypadku, gdy przedmiot petycji dotyczy jego kompetencji ustawowych,
3) . podejmuje inne działania mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
§ 80. Przedmiotem wniosku składanego do Rady Powiatu mogą być w szczególności sprawy ulepszenia
funkcjonowania Rady, wzmocnienia samorządności oraz lepszego zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej.
§ 81. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazuje sposób rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji
poprzez sporządzenia projektu uchwały Rady Powiatu.
2. Projekt uchwały, a którym mowa w ust 1, wprowadza się do porządku obrad najbliższej sesji Rady.
3. Rada Powiatu rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji, przyjmując treść
odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu, wnioskodawcy lub podmiotowi wnoszącemu petycję.
4. W terminie określonym ustawowo, Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego, wnioskodawcę lub
podmiot wnoszący petycję o sposobie załatwienia skargi, wniosku lub petycji, dołączając do zawiadomienia
uchwałę Rady wraz z uzasadnieniem zawierającym ocenę zebranego materiału dowodowego i wyjaśnienie
przesłanek dokonanego rozstrzygnięcia.
3. Pozostałe komisje Rady
§ 82. 1. Powołane w drodze odrębnej uchwały Rady komisje podlegając Radzie Powiatu w całym zakresie
swej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
2. Pracą komisji kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków komisji. Komisja
może także powołać wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji.
3. Radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych, a przewodniczącym tylko jednej.
4. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na
wniosek przewodniczących klubów radnych, radnych biorących udział w posiedzeniu, bądź komisji.
§ 83. 1. Stałe komisje Rady obejmują swym działaniem wszystkie dziedziny stanowiące ustawowe
kompetencje Powiatu, stosownie do zakresu określonego w uchwale o ich powołaniu.
2. W szczególności do zadań komisji stałych należy:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Zarząd lub inne komisje,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady.
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3. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu. Rada może
dokonywać zmiany w zatwierdzonym planie.
4. Komisja zobowiązana jest przedstawić Radzie sprawozdanie ze swej działalności co najmniej raz w roku
w terminie do 31 marca za rok ubiegły, bądź w każdym czasie na żądanie Rady.
§ 84. 1. Komisja może kierować pisemne wnioski i zapytania w zakresie swojej właściwości pod adresem
Zarządu Powiatu.
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na wniosek i zapytanie w ciągu 14 dni od ich
otrzymania.
3. W przypadku gdy wnioski i zapytania dotyczą spraw przewidzianych w porządku planowanej sesji Rady
Powiatu odpowiedź udzielana jest w dniu sesji.
§ 85. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swego składu.
2. W posiedzeniach komisji oprócz jej członków mogą także uczestniczyć w szczególności:
Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji, członkowie Zarządu Powiatu, Sekretarz i Skarbnik
Powiatu oraz przedstawiciele właściwej komórki Starostwa.
3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona
ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
4. O planowanym posiedzeniu i proponowanym porządku obrad przewodniczący komisji zawiadamia
członków komisji i osoby zaproszone w terminie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
5. Porządek obrad na posiedzeniu komisji podlega zatwierdzeniu przez jej członków. Może on być
w każdym czasie obrad uzupełniony.
6. Komisje stałe Rady mogą obradować na wspólnych posiedzeniach. Opiniowanie projektów uchwał przez
głosowanie na tych posiedzeniach, odbywa się odrębnie przez poszczególne komisje.
§ 86. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala terminy i porządek posiedzeń,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3) zwołuje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie na wniosek co najmniej 1/2 członków
komisji lub Przewodniczącego Rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.
§ 87. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
składu w głosowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w protokole z posiedzenia
komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Rady.
3. Stanowisko Komisji w sprawach będących przedmiotem Sesji Rady przedstawia na tej sesji
Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez Komisję Radny.
§ 88. 1. Z obrad komisji sporządzany jest protokół. Za przygotowanie protokółu odpowiada
przewodniczący obradom komisji.
2. Protokół powinien zawierać:
1) stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków komisji uczestniczących w posiedzeniu,
2) porządek obrad,
3) przedstawienie przebiegu obrad oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń,
4) wyniki głosowania i treść przyjętych uchwał,
5) sprawozdania i dokumenty przedstawiane na posiedzeniu przez członków komisji.
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3. Protokoły posiedzeń Komisji oznaczone są kolejnymi cyframi arabskimi (od początku kadencji)
łamanymi przez rok.
4. Protokół podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta udostępnia się do wglądu
uczestnikom obrad celem ewentualnego naniesienia niezbędnych poprawek.
5. Ostateczny tekst protokółu zatwierdza komisja na następnym posiedzeniu.
6. Protokół wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są w Starostwie
Powiatowym w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
§ 89. 1. Miejscem posiedzenia komisji jest siedziba Starostwa Powiatowego.
2. Obrady komisji mogą odbywać się w innych miejscach.
3. O miejscu obrad komisji poza siedzibą Starostwa jej przewodniczący powiadamia Zarząd Powiatu oraz
Przewodniczącego Rady Powiatu.
§ 90. 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Powiatu może powoływać komisje doraźne. Zakres
działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa Rada Powiatu w uchwale o powołaniu
komisji.
2. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące stałych komisji Rady.
Rozdział 6.
Zasady działania klubów radnych
§ 91. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu
§ 92. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) . nazwę klubu,
2) . liczbę członków,
3) . imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 93. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów radnych.
§ 94. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady, w oparciu o własne regulaminy pracy. Upływ kadencji
Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 95. 1. Prace klubów organizują przewodniczący klubów wybierani przez członków klubu.
2. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy
3. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Powiatu.
§ 96. 1. Kluby Radnych mogą opiniować sprawy będące przedmiotem obrad Rady, występować
z inicjatywą uchwałodawczą, w szczególności w trybie określonym w § 24 niniejszego Statutu oraz składać
wnioski do Rady Powiatu, jej komisji i Zarządu Powiatu.
2. Klubom Radnych nie przysługują uprawnienia kontrolne,
3. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli,
4. Kluby mogą odbywać swoje posiedzenia w Starostwie Powiatowym.
Rozdział 7.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu Powiatu
1. Organizacja Zarządu Powiatu
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§ 97. 1. Zarząd, będąc organem wykonawczym Powiatu, działającym z zachowaniem zasady kolegialności,
wykonuje uchwały Rady Powiatu oraz zadania określone przepisami prawa.
2. W szczególności Zarząd co roku w terminie do 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie Powiatu,
opracowany według wymogów określonych merytoryczną uchwałą tego organu stanowiącego. Nieudzielenie
przez Radę w wyniku debaty na sesji absolutoryjnej wotum zaufania Zarządowi jest równoznaczne
z wnioskiem o jego odwołanie.
3. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
4. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako przewodniczący, Wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie
3 osób.
§ 98. 1. Członkowie Zarządu mogą być wybrani również spoza Rady Powiatu.
2. Starosta jest wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez Radnych.
3. Zarząd uważa się za wybrany, jeśli Rada dokona wyboru całego jego składu.
4. Wyboru Zarządu dokonuje Rada w trybie i na zasadach określonych w ustawie.
§ 99. 1. Z członkami Zarządu pełniącymi funkcję Starosty, Wicestarosty bądź z innymi urzędującymi
członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Właściwym do nawiązania stosunku pracy ze Starostą jest Przewodniczący Rady, który określa warunki
jego pracy na podstawie uchwały Rady oraz przepisów ustawowych.
3. Starosta jest właściwy do określenia warunków pracy w odniesieniu do Wicestarosty, urzędującego
Członka Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu.
§ 100. 1. Starosta, kierując bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentując Powiat na zewnątrz wykonuje
swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, pozostałych Członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz
Starostwa Powiatowego.
2. Celem zapewnienia stałego nadzoru nad realizacją zadań powiatowych przez Zarząd, Starosta może
dokonać szczegółowego podziału tego nadzoru pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu.
§ 101. 1. Do zadań Starosty jako przewodniczącego Zarządu należy:
a) organizowanie pracy Zarządu,
b) przewodniczenie pracy Zarządu,
c) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz oraz wobec Rady.
2. Organizowanie pracy Zarządu obejmuje:
a) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu,
b) zwoływanie posiedzeń Zarządu,
c) dostarczanie Członkom Zarządu materiałów dotyczących projektowanych punktów porządku obrad,
d) zapewnienie obsługi kancelaryjno - biurowej posiedzeń Zarządu.
3. Przewodniczenie obradom obejmuje:
a) referowanie spraw objętych porządkiem obrad lub wyznaczanie innych osób do zreferowania takich spraw,
b) otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
c) ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,
d) zarządzanie głosowań nad dyskutowanymi kwestiami.
4. Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz obejmuje:
a) przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
b) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
c) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
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5. Wykonywanie zadań o których mowa w punktach 2 – 4 dokonywane jest przy pomocy Biura Rady
i Zarządu Powiatu, tj. komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego.
§ 102. Podczas nieobecności Starosty jego obowiązki jako Przewodniczącego Zarządu wykonuje
Wicestarosta.
§ 103. Poza uprawnieniami, o których mowa w § 100, do obowiązków Wicestarosty należy ponadto
wykonywanie kompetencji Starosty w zakresie wynikającym z pisemnego upoważnienia przez Starostę albo
w przypadku braku możliwości działania Starosty.
§ 104. Do obowiązków Członka Zarządu należy:
1) . czynny udział w posiedzeniach Zarządu,
2) . realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
3) . składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu na podstawie imiennych upoważnień, wynikających
z uchwał Zarządu.
4) . ocena materiałów przygotowanych na posiedzenia Zarządu, stosownie do zakresu przydzielonych zadań,
5) . realizacja zadań powierzonych przez Zarząd bądź Starostę Jędrzejowskiego.
§ 105. Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczą w pracach Zarządu Powiatu oraz w obradach Rady
Powiatu i jej komisji z głosem doradczym.
§ 106. 1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu jako głównego księgowego budżetu Powiatu określają odrębne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczące czynności prawnych mogących spowodować
powstanie zobowiązań majątkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa w ust 3 skarbnik może upoważnić inną osobę.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania na pisemne
polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
§ 107. 1. Sekretarz Powiatu, stosownie do dokonanego przez Starostę podziału pracy, sprawuje w jego
imieniu nadzór nad wykonaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, w szczególności nad
terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa,
Regulaminu Pracy, instrukcji kancelaryjnej oraz innych wewnętrznych aktów Starostwa.
2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń
organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd
Powiatu i Starostę.
2. Posiedzenia Zarządu
§ 108. 1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb,
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego
i bezpieczeństwa obywateli Starosta podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu.
3. Czynności podjęte w trybie określonym w ust. 2 wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.
§ 109. 1. O posiedzeniach Zarządu, czasie, miejscu i przewidywanym porządku zawiadamia się co najmniej
z 2-dniowym wyprzedzeniem, dokumentując fakt tego zawiadomienia na piśmie. Powiadomienie dołącza się
do protokołu posiedzenia Zarządu.
2. W sprawach pilnych przewodniczący Zarządu może zwołać Zarząd bez zachowania warunków
określonych w ust. 1.
§ 110. 1. Do udziału w posiedzeniach Zarządu ze względu na przedmiot obrad mogą zostać zobowiązani
przez osobę zwołującą:
a) właściwi pracownicy Starostwa Powiatowego, w tym Radca Prawny,
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b) przedstawiciele właściwych powiatowych jednostek organizacyjnych tworzących powiatową administrację
zespoloną.
2. Na posiedzenia Zarządu mogą zostać zaproszone przez zwołującego inne osoby, w szczególności Radni.
§ 111. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły. Protokóły sporządza osoba będąca pracownikiem
Biura Rady i Zarządu Powiatu.
§ 112. W protokołach z posiedzeń Zarządu podaje się imiona i nazwiska Członków Zarządu
uczestniczących w posiedzeniach, a gdy w posiedzeniach Zarządu uczestniczyły inne osoby, w protokole
podaje się także ich imiona i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze osoby te uczestniczyły
w posiedzeniu Zarządu.
§ 113. 1. Protokół
a w szczególności:

z posiedzenia

Zarządu

powinien

zawierać

rzeczywisty

przebieg

posiedzenia

a) numer (protokoły oznaczone są kolejnymi cyframi arabskimi od początku kadencji łamanymi przez rok),
datę i miejsce odbywania posiedzenia,
b) godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia,
c) imię i nazwisko przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta,
d) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
e) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
f) przyjęty porządek posiedzenia,
g) przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji i głosowania nad podjętymi
rozstrzygnięciami z uwzględnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",

przez Zarząd

2. Członek Zarządu przegłosowany ma prawo załączyć do protokołu zdanie odrębne z uzasadnieniem.
§ 114. 1. Protokół z odbytego posiedzenia Zarządu jest przyjmowany na następnym posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu oraz uchwały na nim podjęte podpisują wszyscy członkowie
uczestniczący w posiedzeniu.
3. Protokóły z posiedzeń Zarządu numeruje się i przechowuje się w Starostwie Powiatowym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Zarząd udostępnia protokóły do wglądu publicznego jeśli nie narusza to przepisów innych ustaw.
3. Rozstrzyganie
§ 115. 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał lub w formie decyzji administracyjnych
i zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych ustawami.
2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia Zarząd może podejmować inne postanowienia,
zawierające w szczególności opinie, oceny i stanowiska Zarządu.
3. Podjęte przez Zarząd uchwały numeruje się padając cyframi arabskimi numer posiedzenia, numer
kolejnej uchwały oraz rok podjęcia Uchwały. Uchwały opisuje się datą posiedzenia Zarządu, na której zostały
przyjęte.
§ 116. Inicjatywa w sprawach podejmowanych przez Zarząd rozstrzygnięć przysługuje osobom
wchodzącym w skład Zarządu oraz Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu.
§ 117. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu Zarządu.
§ 118. 1. Decyzje Zarządu w sprawach z zakresu administracji publicznej muszą zawierać imiona
i nazwiska Członków Zarządu uczestniczących w ich podejmowaniu.
2. Decyzje z tego zakresu podpisuje Starosta.
§ 119. 1. Oryginały uchwał Zarządu przechowuje się w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.
2. Podjęte przez Zarząd Powiatu uchwały, celem ich realizacji, przekazuje się niezwłocznie Staroście
Jędrzejowskiemu oraz właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Starostwa Powiatowego poprzez
zamieszczenie ich w funkcjonującym w Starostwie elektronicznym rejestrze uchwał.
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4. Zasady wykonywania uchwał Rady
§ 120. O sposobie wykonywania uchwał Rady rozstrzyga Zarząd, o ile Rada sama nie określiła zasad
wykonania swojej uchwały.
§ 121. Określenie przez Zarząd sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności:
a) ustalenie terminu wykonania uchwały,
b) określenie środków niezbędnych do wykonania uchwały,
c) wskazanie osób lub instytucji odpowiedzialnych za realizację uchwały.
§ 122. Zarząd składa Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę
w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym.
Rozdział 8.
Powiatowa administracja zespolona: jednostki organizacyjne Powiatu, służby, inspekcje i straże.
§ 123. Powiatową administrację zespoloną tworzą:
1) . Starostwo Powiatowe,
2) . jednostki organizacyjne Powiatu,
3) . jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży.
§ 124. 1. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin Organizacyjny
uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Starosty.
2. Organizację, zasady funkcjonowania i finansowania jednostek organizacyjnych Powiatu określają
regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.
§ 125. 1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekształca, likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada
Powiatu.
2. Na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu, Powiat może zorganizować wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych wchodzących w skład powiatowej
administracji zespolonej, wymienionych w 120 pkt. 1 i 2 niniejszego Statutu,
3. Wspólną obsługę mogą prowadzić Starostwo Powiatowe bądź inna powiatowa jednostka organizacyjna
na podstawie porozumień zawartych z jednostkami obsługiwanymi.
Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek do dysponowania
środkami publicznymi, zaciągania zobowiązań a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz
przeniesień wydatków w tym planie.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
Statutu.
§ 126. 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach zadania
i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych – komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 są powiatowymi jednostkami
w rozumieniu ustawy właściwej w sprawach finansów publicznych.

budżetowymi

3. Jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy kierowników powiatowych
inspekcji i straży są:

służb,

1/ Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie
2/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie
3/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jędrzejowie
4/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
§ 127. 1. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym jego
pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.
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2. W zakresie określonym odrębnymi ustawami Starosta sprawuje również zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do
właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczegółowe przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu.
4. Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarostę, poszczególnych członków Zarządu Powiatu,
pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych
Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3
Rozdział 9.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu
§ 128. 1. Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.
2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności obowiązek transmisji i utrwalania obrad
Rady, udostępniania imiennego wykazu jawnych głosowań Radnych a także prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstępu na sesję Rady Powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych.
3. Upoważnionym do dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych
i korzystania z nich jest każdy zainteresowany, bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego.
§ 129. Udostępnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym, sporządzone w przepisowej formie
przez właściwe organy:
1) . Powiatu,
2) . kontroli i nadzoru,
które związane są z wykonywaniem zadań publicznych.
Udostępnianiu podlegają w szczególności:
- uchwały Rady i Zarządu Powiatu,
- imienne wykazy jawnych głosowań Radnych,
- wnioski i opinie komisji Rady Powiatu,
- interpelacje i wnioski radnych,
- protokóły z posiedzeń Rady, Zarządu i komisji Rady.
§ 130. 1. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności wynika
z ustawy. Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym
regulują właściwe przepisy.
2. Udostępnianie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
1) . uzyskania informacji o dokumentach,
2) . wglądu do dokumentów,
3) . sporządzenia przez zainteresowanych notatek i odpisów z udostępnianych dokumentów.
3. Dostęp do dokumentów określonych w ust. 1, w Starostwie Powiatowym wnioskujący uzyska za wiedzą
Sekretarza Powiatu.
§ 131. 1. Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
1) . Powszechnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa na zasadach określonych w ustawie
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
W uzasadnionych przypadkach dokument publiczny, również nie podlegający ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa, może być opublikowany w prasie lokalnej.
2) . Sukcesywnego udostępniania dokumentów do wglądu powszechnego na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Starostwa Powiatowego.
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3) . Bezpośredniego udostępniania dokumentów do wglądu uprawnionemu na jego wniosek przez właściwą
komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego, z zastrzeżeniem dotyczącym ustawowego wyłączenia
dostępności.
4) . Zamieszczania dokumentów dotyczących działalności Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego, na jego stronie internetowej.
§ 132. 1. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie. Jeżeli dokument nie może być udostępniony
niezwłocznie, należy podać uprawnionemu przyczynę zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż
14 dni.
2. Odmowa udostępnienia dokumentu w szczególności z tytułu ustawowego wyłączenia jawności,
następuje na piśmie z uzasadnieniem.
Rozdział 10.
Pracownicy samorządowi
§ 133. 1. Spośród Członków Zarządu pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru
są:
1) . Starosta
2) . Wicestarosta
3) . etatowy Członek Zarządu - w przypadku jego ustanowienia.
2. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu są członkami nieetatowymi.
3. W Starostwie nie zatrudnia się pracowników na podstawie mianowania.
4. Pracownicy Starostwa zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem tych który inny tryb
zatrudnienia przewiduje ustawa o pracownikach samorządowych.
5. Status prawny pracowników Starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określają
odrębne ustawy.
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 134. W odniesieniu do zagadnień nie uregulowanych niniejszym Statutem, a dotyczących
w szczególności gospodarki finansowej i mieniem Powiatu, zasad tworzenia aktów prawa miejscowego oraz
przystępowania do związków i stowarzyszeń mają bezpośrednie zastosowanie przepisy wynikające z ustawy
o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw regulujących działalność Powiatu.
§ 135. 1. Uchwalenie Statutu i wprowadzenie w nim zmian następuje zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
§ 136. Statut niniejszy będąc aktem prawa miejscowego Powiatu podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Herb, Flaga i Sztandar Powiatu Jędrzejowskiego

Herbem Powiatu Jędrzejowskiego jest na renesansowej, zaokrąglonej u podstawy tarczy, na błękitnym
polu, kroczący biały gryf ze złotym dziobem, złotym językiem, złotymi szponami i czerwoną mitrą
na głowie, trzymający w szponach podwójny złoty krzyż patriarchalny.

Flaga Powiatu Jędrzejowskiego ma kształt prostokąta barwy błękitnej o stosunku boków 8:5
przedstawiającego tautologiczne odzwierciedlenie herbu w prawym górnym rogu.
Sztandar Powiatu jędrzejowskiego postać kwadratowego płata materiału o wymiarach boku 100 cm,
obszytych złotą frędzlą o szer. 5 cm, składającego się z awersu i rewersu.
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Awers jest w kolorze jasnego błękitu i nawiązuje kolorystyką do tła herbu powiatu. Na środku płata został
umieszczony herb powiatu. Nad i pod tarcza herbu umieszczony jest napis w kolorze złotym POWIAT
JĘDRZEJOWSKI, po bokach herbu, daty powstania powiatu 1999 i data ufundowania 2009. Po bokach
części dolnej owalnej herbu umieszczone są dwa ornamenty przypominające stylizowany liść winogrona
w kolorze złotym. Narożniki płata zdobione są ornamentem w kolorze złotym. Herb, litery, daty i ornament
przy herbie podkreślone są obwódką w kolorze granatu.

Rewers jest koloru czerwonego, na środku którego znajduje się godło państwa polskiego, biały orzeł
w złotej koronie, otoczony kręgiem napisu w kolorze ciemna żółć (głęboki żółty): W SŁUZBIE
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Narożniki wypełniają ornamenty w kolorze złotym, takie same jak na
awersie. Napis w Służbie Rzeczpospolitej Polskiej podkreślony jest obwódką w kolorze bordowym.
Drzewce sztandaru wykonane z drewna dębowego lub bukowego składa się z dwóch części skręconych
na gwint i złączonych metalową tuleją. Górny koniec drzewca zwieńczony jest głowicą w kształcie orła,
symbolu państwa polskiego, dolny koniec drzewca posiada metalowa stopkę.
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego
1. Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
2. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
3. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
12. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jędrzejowie
13. Centrum Administracyjne Placówek dla Dzieci i Młodzieży im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach
14. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Małogoszczu
15. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowej
16. Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie
17. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nagłowicach
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Uzasadnienie
Stosownie do postanowień art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432), uchwalenie statutu powiatu (oraz dokonywanie jego zmian)
stanowi kompetencję organu stanowiącego powiatu.
W ramach powyższej kompetencji, Rada Powiatu w Jędrzejowie Uchwałą Nr XVII/112/2016 z dnia
14 września 2016 r. ustanowiła Statut Powiatu Jędrzejowskiego.
Aktualnie zachodzi potrzeba dokonania zmian tego aktu prawa miejscowego.
Potrzeba powyższa wynika ze zmieniającego się stanu prawnego i konieczności dostosowania regulacji
statutowych do obowiązujących przepisów prawnych. Dotyczy to zwłaszcza regulacji wprowadzonych
ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (tj. Dz. U z
2017 r. poz. 1868 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130).
Konieczność wprowadzenia w Statucie dużej liczby zmian i dodania całkiem nowych regulacji uzasadnia
przyjęcie nowego Statutu w miejsce dotychczas obowiązującego, co zostało wyartykułowane w projekcie
przedkładanej uchwały.
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