UCHWAŁA NR VI/69/2019
RADY POWIATU W KLUCZBORKU
z dnia 16 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Kluczborskiego przyjętego uchwałą Nr XLIX/315/2018 Rady Powiatu
w Kluczborku z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2928) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Przewodniczący Rady zwołuje sesje zwyczajne ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę
rozpoczęcia.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wskazany przez
Przewodniczącego Wiceprzewodniczący.
3. Zawiadomienia o sesjach zwyczajnych lub uroczystych wraz z porządkiem obrad, projektami
uchwał, uzasadnieniem uchwał i innymi materiałami otrzymują radni, najpóźniej na 7 dni przed
terminem sesji. Termin ten nie dotyczy sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym.
4. Zawiadomienia oraz materiały na sesje, o których mowa w ust.3 przekazuje się w formie
elektronicznej za pomocą aplikacji do obsługi Rady.
5. Radny zostaje powiadomiony o zawiadomieniu, o którym mowa w ust.4 również SMS – em.
Radny potwierdza otrzymanie wiadomości SMS kliknięciem w link w aplikacji do obsługi Rady w celu
udokumentowania skutecznego doręczenia materiałów.
6. W przypadku awarii aplikacji do obsługi Rady i braku możliwości dostarczenia materiałów
w sposób określony w ust.4, materiały Radnym dostarcza się w formie papierowej z zachowaniem zasad
określonych w ust.3”;
2) § 30 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji z własnej
inicjatywy, na wniosek co najmniej ¼ członków komisji lub na wniosek przewodniczącego rady.
2. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji, a zwołując posiedzenia ustala ich porządek oraz
listę zaproszonych gości.
3. Komisje mogą odbywać wspólne
przewodniczący zainteresowanych komisji”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku
Andrzej Olech
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła
m.in. obowiązek jawnego głosowania na sesjach rady, które mają odbywać się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych oraz udostępniane w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Spełniając ustawowy obowiązek zakupiono tablety i aplikację do obsługi Rady. Dla usprawnienia,
wprowadzono zapisy odnoszące się wprost do sposobu przekazywania i odbierania materiałów.
Podyktowane to jest ograniczeniem kosztów związanych z ich drukowaniem i dostarczaniem.
W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie projekt niniejszej uchwały
w sprawie zmiany statutu powiatu.
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