Uchwała Nr XLIII/32/ 2022
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Kieleckiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 w związku z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:

§1
W Statucie Powiatu Kieleckiego uchwalonym Uchwałą Nr XLIII/112/2018 Rady Powiatu
w Kielcach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kieleckiego
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2018 r., poz. 4036), wprowadza się
następujące zmiany:

1. W § 22 dodaje się ust. 5, 6, 7 w brzmieniu:
„ 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy przepisy prawa na to zezwalają, Rada może działać,
a

także

podejmować

rozstrzygnięcia,

w

tym

uchwały,

z

wykorzystaniem

środków

porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
6. Decyzję o zdalnym trybie obradowania Rady podejmuje Przewodniczący Rady, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej.
7.

Identyfikacji

uczestnika

podczas

zdalnego

trybu

obradowania

Rady

dokonuje

Przewodniczący Rady przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przekazujących
obraz i dźwięk."
2. § 34 ust. 1 pkt e) otrzymuje brzmienie:
„ e) grupie co najmniej 500 mieszkańców,"

3. W § 34 ust. 1dodaje się pkt f) w brzmieniu:
„ f) Przewodniczącemu Rady."

4. W § 55 dodaje się ust. 4, 5, 6 w brzmieniu:

" 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy przepisy prawa na to zezwalają, Komisje mogą działać,
a także podejmować rozstrzygnięcia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
5. Decyzję o zdalnym trybie obradowania Komisji podejmuje przewodniczący komisji, chyba
że przepisy prawa stanowią inaczej.
6.

Identyfikacji

uczestnika

podczas

zdalnego

trybu

obradowania

Komisji

dokonuje

przewodniczący komisji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość przekazujących
obraz i dźwięk."

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) o ustroju powiatu stanowi jego statut, którego
uchwalenie na podstawie art. 12 pkt 1 ww. ustawy należy do wyłącznej właściwości Rady
Powiatu.
Zmiany w statucie podyktowane są potrzebą nadania inicjatywy uchwałodawczej
Przewodniczącemu Rady Powiatu w celu umożliwienia mu składania projektów uchwał do
dalszego procedowania przez Radę Powiatu. Niniejsza zmiana usprawni procedurę legislacyjną
Rady Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu
w Kielcach jest celowe i zasadne.

