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Protokół Nr  2/14 

z posiedzenia Komisji Statutowej    

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 17 grudnia 2014 r., o godz. 13:30  

  w siedzibie Starostwa Powiatowego,  przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

w sali nr 206. 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz zaproszeni goście według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej (...), Zbigniew Rodek otworzył II posiedzenie komisji,  

powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji 

(zał. nr 1).  

 

Ad. II 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, Zbigniew Rodek -  zaproponował rozszerzenie 

porządku  obrad (zał. nr 2  prot.) o punkty: 

 

 -  3. Przyjęcie planu pracy  Komisji  na 2014 r.,   

-   4. Wolne głosy  i wnioski.   

 

Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie,  5 głosów ”za”),  przyjęła do realizacji porządek obrad 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 prot.  z rozszerzeniem wnioskowanym  przez  

Przewodniczącego  komisji.  

 

Ad.1. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja,  przez aklamację przyjęła protokół nr 1/14 z posiedzenia  w dniu 1 grudnia 2014 r.  

(uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 2.  

Zaopiniowanie proponowanych zmian Statutu Powiatu  Pleszewskiego  

 

Przewodniczący Komisji Statutowej, Zbigniew Rodek - zgłosił uwagę dotyczącą terminów  

przekazywania materiałów pod obrady  komisji.  Komisja   projekt zmian Statutu otrzymała - 

12 grudnia br., jednak dopiero w dniu posiedzenia komisji przedłożono   ostateczny  projekt   

proponowanych  przez Zarząd  zmian.  Dopuszczenie  tak  późno  przedłożonego materiału 

pod obrady komisji  jest  sytuacją wyjątkową.   

Zaproponował,  aby ustalenia dotyczące  Statutu, które podejmie komisja  Zarząd Powiatu     

wprowadził do tekstu i ponownie materiał przedstawił komisji, przesyłając  go  w  

uzgodnionej  formie  członkom komisji. W przypadku, gdy członkowie komisji  nie będą 

mieli uwag do przedłożonego brzmienia Statutu, kolejne  posiedzenie komisji  w przedmiocie   

zaopiniowania  zmian  do  Statutu  Powiatu  odbędzie się  przed sesją Rady  Powiatu.   
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Opiniowanie proponowanych zmian w  Statucie Powiatu  Pleszewskiego (zał. nr 3 prot.):      

 

§ 2 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek  -   zaproponował  wymienienie w  

§ 2    po   pkt.  8) jako  kolejnych  punktów zapisów  dotyczących  przewodniczącego komisji  

oraz wiceprzewodniczącego komisji.  

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz  Małecki -  wskazał, że wymagałoby  to  

wprowadzenia  do  § 2     również  zapisu  dotyczącego  przewodniczącego komisji 

rewizyjnej. Zaproponował pozostawienie  § 2 bez zmian.  

 

Radca prawny  Starostwa, Marian Sztamburski – wyjaśnił,  że słowiczek w § 2 określa 

tylko  przewodniczącego rady, w przypadku  przewodniczących komisji stałych i komisji 

rewizyjnej  są wymieniani każdorazowo w  zapisach statutu.  

 

Ustalenie Komisji: Przyjmuje się  zapis  § 2 w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu  
  

§3 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz  Małecki -   wyjaśnił, że   zmiana  zapisu  paragrafu 

wynika  z dostosowania do   ustawy oraz    urbanizacji   powiatu.  Status miejski uzyskały  

miejscowości Chocz i Dobrzyca.   

 

Ustalenie Komisji: Przyjmuje się  zapis  § 3  w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu  
 

 

§ 4.2 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   - poprosił o  informację  z  czego 

wynika zwiększenie  powierzchni  Powiatu do  713 km 
2
 

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz  Małecki -   wyjaśnił, że    jest  to zmiana wynikająca  

z   nowych pomiarów  geodezyjnych.  

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  § 4.2 w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu  

 

§ 6.1.  Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  zaproponował  zmianę zapisu  

§ 6.1  z uwagi  na   logikę  zapisu. Proponowany zapis: „Powiat posiada insygnia 

ustanowione przez radę: herb, flagę, sztandar, dla Przewodniczącego łańcuch, drewniany 

młotek, mosiężny dzwoneczek  oraz   dla starosty łańcuch i ozdobną   pieczęć”. 

   

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  § 6.1 w wersji proponowanej przez Komisję  

Statutową.  
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§ 6 ust. 5 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  zaproponował  zmianę zapisu  

§ 6.5 poprzez  dodanie  wyrazu  „corocznie”, co  dałoby brzmienie: „Święto Powiatu  

obchodzone jest corocznie 6 stycznia w rocznicę ustanowienia polskiej władzy   

administracyjnej  w Powiecie Pleszewskim w 1919 roku”.  Będzie   to  jednoznaczne, że 

święto powiatu  obchodzone jest każdego roku.   

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz Małecki -  wyjaśnił, że obecny zapis  jest 

jednoznaczny z tym, że święto obchodzone będzie każdego roku.  Propozycja  uzupełnienia 

brzmienia  § 6 ust. 5 zostanie  sprawdzona z  zapisem  ustawy  o dniach wolnych  od pracy.      

 

Ustalenie Komisji:  zapis  § 6.5 zostanie  ustalony  po  zweryfikowaniu  z ustawą o dniach  

wolnych od pracy.  

 

 

§ 13 ust. 2 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Członek Komisji  Statutowej, Mirosław  Kuberka - zapytał o zmianę proponowaną w  § 13 

ust. 2.  

 

Radca prawny  Starostwa, Marian Sztamburski –  wyjaśnił, że jest to dostosowanie do 

zapisu  art. 15 ust.  7 ustawy  o samorządzie powiatowym.  

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  §  13 ust. 2  w wersji proponowanej przez Zarząd 

Powiatu.  

 

§ 38 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Członek Komisji  Statutowej, Mirosław  Kuberka -  zaproponował  doprecyzowanie   § 38 

i jego pełne brzmienie: „Obsługę rady i jej komisji zapewnia starostwo, poprzez 

wyodrębnioną komórkę organizacyjną – Biuro Rady”.   

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  § 38 w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu z 

uzupełnieniem Komisji w  brzmieniu: „Obsługę rady i jej komisji zapewnia starostwo, 

poprzez wyodrębnioną komórkę organizacyjną – Biuro Rady”.   

 

§ 53 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący Komisji Statutowej, Zbigniew Rodek – potwierdził, że zmiana  dotycząca   

zmniejszenia minimalnej liczby radnych mogących utworzyć klub radnych do 3 jest zgodna  z  

postulatami radnych.   

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  §  53 w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu.  

 

§ 57 ust. 4  Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  

 
Członek Komisji  Statutowej, Mirosław  Kuberka -  poprosił o uzasadnienie zmiany   
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zapisu § 57 ust. 4.  

 

Radca prawny  Starostwa, Marian Sztamburski –  wyjaśnił, że jest to dostosowanie do 

zapisu  art. 33 ustawy  o samorządzie powiatowym.  

 

Ustalenie Komisji: Przyjmuje się zapis § 57.4  w wersji proponowanej przez Zarząd Powiatu. 

 

§ 66 ust. 5 Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  zwrócił uwagę, że  zapis § 66 

ust. 5  i  § 69 ust. 1  regulują tę samą kwestię.  Zapytał o powód   różnych zapisów i ich   

podwójnego zapisania w statucie.   

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz Małecki -  wyjaśnił, że jest  to błąd  w edycji. 

Właściwy  zapis  zawarto w § 69  ust.1 zostanie  umieszczony w miejsce  obecnego  § 66 ust. 

5. 

 

Ustalenie Komisji:  Zapis  § 66 ust. 5  zostanie  zastąpiony  brzmieniem dodanego  § 69 ust. 1.   
 

§ 68  Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  poprosił o  uzasadnienie  

zmiany § 68 w części dotyczącej uczestniczenia sekretarza i skarbnika w  obradach rady. 

Wskazał, że  ta kwestia jest uregulowana w ustawie o samorządzie powiatowym.   

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz Małecki -  wyjaśnił, że jest  to błąd  w edycji  zapis 

zostanie przywrócony. 

 

Ustalenie Komisji:  Utrzymuje  zapis  § 68 w wersji  dotychczasowej, zgodnie z uwagami 

komisji.   
 

 Rozdział   5. Gospodarka finansowa Powiatu  

 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  zwrócił uwagę, że  w materiale 

przekazanym komisji (zał. nr 3 prot.) w  rozdziale 5. Gospodarka finansowa  Powiatu   

umieszczono te  same zapisy   jako  nieważne  oraz dodano je  jako  ważne.    

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz Małecki -  wyjaśnił, że jest to błąd w edycji zapisy 

zaproponowane w nowym brzmieniu są zgodne z obowiązującymi  przepisami. Pomyłkowo 

usunięto dotychczasowe brzmienie  rozdziału.  

 

§ 83  ust 1. Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -   uznał za zasadne, aby    

uzupełnić zapis poprzez dodanie wyrazu „wyłącznie”. Zapis w brzmieniu:  „Dokumenty z 

zakresu  działania  rady i komisji  udostępnia się wyłącznie w Biurze Rady w dniach   i  

godzinach  pracy starostwa.”  

 

Ustalenie Komisji:  Przyjmuje się  zapis  § 83 ust. 1 w brzmieniu proponowanym przez 

Komisję  Statutową.  



5 

 

 

§ 83 ust 2. Statutu  Powiatu  Pleszewskiego  
 

Przewodniczący  Komisji   Statutowej, Zbigniew Rodek   -  stwierdził, że  dotychczas  

kwestią tą zajmowała się sekretarz powiatu.  

 

Wicestarosta  Pleszewski,  Eugeniusz Małecki  - zaproponował zmianę  dotychczasowego 

zapisu  § 83 ust. 2   zapisem:  „Dokumenty z zakresu   działania zarządu udostępnia się w 

odpowiedniej  komórce organizacyjnej starostwa w dniach i  godzinach  pracy starostwa.” 

 

Ustalenie Komisji: Przyjmuje się zapis § 83 ust. 2 w brzmieniu proponowanym przez 

Komisję  Statutową.  

 

Przewodniczący  Komisji Statutowej,  Zbigniew Rodek  zarządził przegłosowanie    

ustaleń dotyczących   proponowanych  zmian  do Statutu Powiatu Pleszewskiego (zał. nr 3 

prot.). Komisja  w głosowaniu  jednogłośnie,   5 głosów  „za”,   przyjęła w/w ustalenia.   

 

Przewodniczący  Komisji Statutowej,  Zbigniew Rodek -   wskazał na konieczność  

wprowadzenia wnioskowanych przez  komisję zmian do przedłożonego projektu zmian w 

Statucie Powiatu Pleszewskiego oraz uporządkowania numeracji dokumentu.  

Zweryfikowany dokument  należy  przedłożyć członkom komisji drogą elektroniczną. W 

przypadku   braku uwag do przedłożonego materiału komisja zbierze się przed sesją w celu  

zaopiniowania projektu uchwały.       

 

 

Ad. 3. 

Przyjęcie planu pracy  Komisji  na 2015 r. 

 

Przewodniczący  Komisji Statutowej,  Zbigniew Rodek – przedstawił  projekt planu pracy 

komisji na 2015 rok:  

 

1. Bieżąca analiza Statutu Powiatu  oraz  aktualnych  statutów  i regulaminów jednostek 

organizacyjnych   Powiatu.  

2. Opiniowanie  projektów  zmian w  Statucie  Powiatu oraz statutach i  regulaminach   

jednostek   organizacyjnych  Powiatu.    

3. Opiniowanie  projektów uchwał  oraz innych materiałów przekazywanych do Komisji  

przez Radę, Zarząd   i  inne Komisje  Rady.  

4.  Przyjęcie planu  pracy  Komisji Statutowej na 2016 rok.  

 

Komisja w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosów „za”), pozytywnie  zaopiniowała projekt  

planu pracy na 2015 rok.  

 

 

Ad. 4. 

Wolne głosy i wnioski  
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 - nie zgłoszono -  

 

Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Statutowej, Zbigniew Rodek  o 

godz. 14:15 zakończył posiedzenie komisji w dniu 17 grudnia 2014 r.  

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3 – Propozycje  zmian  Statutu Powiatu  Pleszewskiego przedłożone  Komisji Statutowej  

w dn. 17.12.2014 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

 

/-/        /-/ 

        Zbigniew Rodek 

Dorota Drosdowska                                                                                 

 


