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UCHWAŁA NR XXXVIII/307/2010
RADY POWIATU W WAŁCZU

z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego. 

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 
poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 
poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 
poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675) oraz § 80 
Statutu Powiatu Wałeckiego (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2001r. Nr 47 poz.1304; z 2002r. Nr 11 poz.231, Nr 43 
poz.918, Nr 88 poz.1797; z 2005r. Nr 33 poz.722; z 2006r. Nr 81 poz.1431; z 2008r. Nr 98 poz.2191; z 2009r. Nr 
72 poz.1929) Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Wałeckiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu 
w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust.2, 3, 4 i 5 w brzmieniu: 

„2. Herbem Powiatu Wałeckiego jest wizerunek orła w koronie z pieczęci majestatycznej króla polskiego 
Kazimierza Wielkiego, a pod nim Łodzia – herb rodowy Górków. Znaki te umieszczone są na tarczy 
herbowej typu gotyckiego. Orzeł jest koloru białego, natomiast korona, dziób, pazury, opaska ogonowa orła 
i herb Łodzia są złote. Tarcza herbowa jest koloru czerwonego. 

3. Flagą Powiatu Wałeckiego jest płat tkaniny w formie prostokąta o proporcjach szerokości flagi do jej 
długości 5:8 z trzema poziomymi pasami: białym na górze o szerokości 1/5 płata flagi, czerwonym na środku 
o szerokości 3/5 płata flagi z umieszczonym godłem Powiatu Wałeckiego i żółtym na dole o szerokości 1/5 
płata flagi. 

4. Symbole Powiatu Wałeckiego ustanowione zostały uchwałą Nr XXV/202/2009 Rady Powiatu w Wałczu 
z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, bannera, flagi stolikowej i pieczęci urzędowej 
Powiatu Wałeckiego. 

5. Zasady używania symboli Powiatu Wałeckiego określa uchwała Nr 214/87/2009 Zarządu Powiatu 
w Wałczu z dnia 28 października 2009r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, bannera i flagi stolikowej 
Powiatu Wałeckiego.”;

2) w § 8 ust.3-10 otrzymują brzmienie: 

„3) Dokumenty, o których mowa w ust.2, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 
Powiatowego w Wałczu. 

4) Dokumenty, o których mowa w ust.3, mogą być udostępniane w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Wałczu na pisemny wniosek zainteresowanego, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę 
rady, jej komisji i zarządu. 

5) Zainteresowany może przeglądać dokumenty, dokonywać z nich wypisów oraz sporządzać notatki. 

6) Zainteresowany może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów dokumentów lub 
wydania jej uwierzytelnionych odpisów dokumentów. 

7) Dokumenty udostępnia się niezwłocznie. Jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn organizacyjnych albo gdy 
zakres żądanej dokumentacji wymaga jej uprzedniego zgromadzenia, dokumenty udostępnia się w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpływu wniosku, po uprzednim zawiadomieniu zainteresowanego o terminie 
i miejscu udostępnienia. 

8) Starosta Wałecki może w drodze zarządzenia określić wysokość opłat za sporządzanie odpisów 
dokumentów. 
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9) Pracownicy komórek organizacyjnych wymienionych w ust.2 prowadzą ewidencję wniosków 
i sporządzonych odpisów dokumentów. 

10) Informację o terminie sesji i porządku obrad rady powiatu umieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. O terminach 
posiedzeń komisji rady informacji udziela pracownik komórki organizacyjnej ds. obsługi rady powiatu.”;

3) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym 
budżetu powiatu,”;

4) w § 10 pkt 8 lit.”a” otrzymuje brzmienie: 

„a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; 
uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 
3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia 
zasad zarząd powiatu może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,”;

5) w § 12 ust.1 zwrot „dwóch wiceprzewodniczących” zastępuje się zwrotem „wiceprzewodniczącego”, 

6) w § 12 ust.3 skreśla się zdanie 3, 

7) w § 12 ust.5 wyraz „wiceprzewodniczących” zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczącego”, 

8) w § 12 po ust.7 dodaje się ust.8 i 9 w brzmieniu: 

„8. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz 
niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji 
albo od dnia odwołania, sesję rady powiatu w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja 
zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym. 

9. Sesję rady powiatu, o której mowa w ust.8, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy 
wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.”;

9) w § 13 po ust.3a dodaje się ust.3b w brzmieniu: 

„3b. Doręczenie materiałów, o których mowa w ust.1-3, w sposób określony w ust.3a, traktuje się jako 
doręczone skutecznie”;

10) w § 13 ust.5 po zwrocie „poprzedniej kadencji” dodaje się zwrot: „na dzień przypadający”, 

11) w § 13 ust.6 po zwrotach „ komisarz wyborczy” oraz „wyborów przedterminowych” dodaje się zwrot : „na 
dzień przypadający”, 

12) w § 13 ust.7 zwrot „Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwoływania rady 
powiatu,” zastępuje się zwrotem „W przypadku wyborów przedterminowych”, 

13) w § 13 ust.9 po zwrocie „zwołać sesję” dodaje się zwrot: „na dzień przypadający”, 

14) w § 13 ust.9 zdanie trzecie skreśla się kropkę i dodaje zwrot: „i § 25 ust.2”, 

15) w § 26 po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

„3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego starostwa 
powiatowego oraz w zakresie merytorycznym przez naczelników wydziałów starostwa lub kierowników 
powiatowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za ich realizację.”;

16) w § 31 ust.2 wyraz „wiceprzewodniczących” zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczącego", 

17) w § 36 ust.2 pkt 6 po przecinku dodaje się zdanie: „z podaniem radnych, którzy nie brali udziału 
w głosowaniu", 

18) w § 37 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przewodniczący rady, a także przewodniczący komisji mogą 
upoważnić pracownika komórki organizacyjnej do wykonywania w ich imieniu niektórych czynności 
związanych z przygotowaniem sesji rady lub posiedzeń komisji." 
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19) w § 38 ust.1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Liczbę członków komisji rewizyjnej ustala rada 
powiatu.” 

20) w § 39 ust.2 skreśla się zwroty: „w liczbie 5” oraz „i sekretarza komisji”, 

21) w § 46 skreśla się ust.4, 

22) w § 47 ust.1 w pkt 1 przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje zdanie: „wymóg opiniowania projektów 
uchwał nie dotyczy projektów uchwał wniesionych w trybie § 13 ust.11”, 

23) w § 47 po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust.1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne przewidują wyłączną kompetencję 
komisji rewizyjnej lub komisji właściwej w sprawach budżetu.”;

24) w § 47 ust.1 w pkt 5 skreśla się zwrot „przyjmowanie i”, 

25) w § 49 ust.3 skreśla się zwrot: „ , powoływany i odwoływany przez komisję lub członek komisji upoważniony 
przez przewodniczącego." 

26) po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu: 

„1. Skargi i wnioski, o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 5, analizuje komisja, do której zakresu działania 
należą sprawy będące przedmiotem skargi lub wniosku. W przypadku, gdy skarga lub wniosek dotyczą 
spraw należących do zakresu działania kilku komisji, komisję właściwą do badania skargi lub wniosku 
wyznacza przewodniczący rady. 

2. Analizując skargę, komisja: 

1) umożliwia organom powiatu lub osobom, których zadań lub działalności dotyczy skarga, złożenie 
pisemnych wyjaśnień, 

2) dokonuje ustaleń faktycznych i prawnych, dotyczących zarzutów skargi, 

3) opracowuje wnioski co do sposobu rozpatrzenia skargi i projekt odpowiedzi na skargę. 

3. O terminie sesji przewodniczący rady zawiadamia skarżącego. 

4. Na sesji przewodniczący komisji zwięźle przedstawia zarzuty skargi, a ponadto ustalenia dokonane przez 
komisję oraz wnioski komisji wraz z projektem odpowiedzi na skargę. 

5. Rada powiatu przyjmuje wnioski komisji i projekt odpowiedzi na skargę i podejmuje uchwałę o uznaniu 
skargi za zasadną albo bezzasadną. Odpowiedź na skargę stanowi uzasadnienie uchwały, o którym mowa 
w § 26 ust.2. 

6. Uchwałę rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi doręcza się skarżącemu, co stanowi zawiadomienie 
o sposobie rozpatrzenia skargi w rozumieniu art.238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

7. Rada powiatu może skierować skargę do ponownej analizy, udzielając komisji wskazówek co do dalszego 
postępowania przy badaniu skargi. 

8. Przepisy ust.2-7 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosków.”;

27) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu: 

„W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie do komisji rewizyjnej i komisji stałych stosuje się 
odpowiednio przepisy o radzie powiatu.”;

28) § 55 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pracodawcą starosty, wicestarosty i członka zarządu powiatu jest starostwo powiatowe. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy, wykonuje przewodniczący Rady Powiatu, a pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba 
zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym, że wynagrodzenie starosty ustala Rada Powiatu w drodze 
uchwały. 

3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec wicestarosty i członka zarządu powiatu wykonuje 
starosta.”;

29) § 66 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Sekretarz powiatu podlega bezpośrednio staroście. 

2. Starosta może upoważnić sekretarza powiatu do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności 
z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy starostwa oraz realizowania polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi. 

3. Sekretarz powiatu nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.”;

30) w § 69 w ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałczu.”;

31) w rozdziale 5 „Gospodarka finansowa powiatu” § 71-74 otrzymują brzmienie: 

„§ 71. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na postawie uchwały budżetowej. 

2. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 

3. Budżet powiatu jest uchwalany na rok budżetowy. 

§ 72. 1. Uchwała rady powiatu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określa 
w szczególności: 

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu powiatu, 

2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, 

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży radzie powiatu wraz 
z projektem uchwały budżetowej. 

2. Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględnia w szczególności 
obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem. 

§ 73. 1. Zarząd powiatu sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: 

1) radzie powiatu, 

2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

2. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i regionalnej izbie 
obrachunkowej: 

1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, 

2) inne materiały określone w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

3. Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd powiatu jest 
obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, radzie powiatu. 

§ 74. 1. Uchwałę budżetową rada powiatu podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. 

2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, 
podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony radzie powiatu. 

3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej 
zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie 
deficytu budżetu powiatu. 

4. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, regionalna izba 
obrachunkowa, w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet powiatu w zakresie zadań 
własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą 
gospodarki finansowej jest projekt uchwały, o której mowa w ust. 1. 

5. W przypadku, gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy o prowizorium budżetowym, rada powiatu, 
na wniosek zarządu, może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na okres objęty prowizorium 
budżetowym. 

6. Przypadki, w których rada powiatu nie może uchwalić budżetu powiatu, określa ustawa o finansach 
publicznych”.
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§ 2. 1. Przepisy § 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 16 mają zastosowanie od kadencji następującej po kadencji, w której 
niniejsza uchwała została podjęta. 

2. Przepis § 1 pkt 31 ma zastosowanie od roku budżetowego 2011. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Piotr Pawlik


