
 

 

UCHWAŁA NR III/19/2018 

RADY POWIATU W PLESZEWIE 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego 

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 

Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/297/18 Rady Powiatu w Pleszewie z 16 listopada 2018 r. 

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 9169), wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 13 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sprawozdanie starosty z działalności zarządu w okresie od 

poprzedniej sesji,”; 

2) § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  „1. Rada powołuje komisję rewizyjną  w liczbie do 7 radnych, w tym  

przewodniczącego komisji, do dwóch  zastępców przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków 

komisji rewizyjnej. Rada, w ramach składu komisji rewizyjnej, określonego w zdaniu pierwszym, może 

powołać sekretarza komisji.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.”; 

3) § 37: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada powołuje komisję skarg, wniosków i petycji  w liczbie do 

7 radnych, w tym  przewodniczącego komisji, do dwóch  zastępców oraz pozostałych członków komisji. 

Rada, w ramach składu komisji, określonego w zdaniu pierwszym, może powołać sekretarza komisji.”, 

b) w ust. 12 po wyrazie „przez” skreśla się wyraz „komisje” i wpisuje w to miejsce wyraz „komisję”; 

4) w § 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Komisje mogą obradować na posiedzeniach wspólnych 

w szczególności w celu zaopiniowania projektów uchwał rady powiatu, sprawozdań i informacji 

omawianych na sesji rady powiatu. Wspólnemu posiedzeniu komisji przewodniczy przewodniczący rady 

powiatu, a w razie jego nieobecności, obecny na posiedzeniu najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.”; 

5) § 39: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji powoływany 

i odwoływany przez  radę. Rada może również powołać sekretarza komisji oraz do dwóch zastępców 

komisji.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Radny może być członkiem nie więcej niż 3 komisji stałych, 

a przewodniczącym – tylko 1 stałej komisji.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie po 14 dniach od ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu w Pleszewie 

(-) Marian Adamek 
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