
  

Uchwała Nr XVI/115/2012 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 9 lutego 2012 r. 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia  

30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

W statucie Powiatu Krapkowickiego przyjętym uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 100, poz. 829 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Rada powiatu w formie uchwał wyraża opinie, zajmuje stanowisko i przyjmuje rezolucje.” 

2) W § 19 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o brzemieniu:  

„10. W przypadku sesji zwołanej w trybie § 13 ust. 3 nie stosuje się ust. 6 pkt 1 i 2.” 

3) w § 33 ust. 2 - 5 otrzymują brzmienie:  

„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) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

4) uchwalony porządek obrad, 

5) odnotowanie wystąpień i wniosków, 

6) przebieg głosowania i jego wyniki, 

7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół. 

3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał 

przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wystąpienia, wnioski, 

oświadczenia i inne materiały złożone na ręce przewodniczącego rady oraz zapis dźwiękowy 

dokumentujący przebieg obrad. 

4. Protokół z sesji rady powiatu udostępnia się w Starostwie Powiatowym, a także umieszcza 

w BIP wraz z załącznikami i przesyła na wskazane, zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu, adresy e-mail 

radnych w terminie 14 dni od zakończenia sesji.  

5. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji.” 

4) w § 33 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu: 

„6. Wnioski o zmianę protokołu mogą być wnoszone przez radnych na piśmie nie później niż do 

rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu. Przewodniczący poddaje 

je pod głosowanie przed przyjęciem protokołu.” 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 

 

 

 

 



  

§ 3 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Roman Chmielewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


