Pe©rĆ'T
Uchwała Nr
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ................................'......

r

w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), Rada Powiatu Pruszkowskiegouchwala,
co następuje:

g 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/175/201 6 Rady Powiatu Pmszkowskiego z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Powiatu Pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7058)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w $ 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,6) gospodarkę finansową i mienie powiatu;";
2) w $ 10 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Materiały na sega, w szczególności projekty uchwał, doręcza się radnym co najmnid
na 7 dni przed rozpoczęciem segi, z zastrzeżeniem $ 22 ust. 4. Materiały na seqe, których
przedmiotemjest uchwalenie budżetu powiatu, przedstawienie raportu o stanie powiatu oraz
rozpatrzenie sprawozdaniaz wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni
przed rozpoczęciem segi.";
3) $ 15 i $ 16 skreśla się;

4) w $ 21 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,7) mieszkańcy powiatu posiadający czynne prawo wyborcze do rady, w liczbie co najmniej
500 osób, na zasadachiw trybie określonych w uchwale rady.";
5} g 2fotrzymuje br:
,,$ 26. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie

przycisku systemuelektronicznego umożliwiającego sporządzeniei utrwalenie imiennego
wykazu głosowań radnychT-Za głosy-oddane uznaje-się terktóre oddano:--;;za'i-;przeciwa
albo ,,wstrzymuje się"
2. Wyniki głosowaniajawnego ogłasza przewodniczący bezpośrednio po głosowaniu.

3. Wyniki głosowania utrwalane za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. l,
stanowią załącznik do protokołu segi.";

6) w $ 29 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie
,,6) przebieg głosowań i ich wyniki;";
7) w $ 31 pkt 3 skreśla się;

8) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu

,,Rozdział 2a. Komisja skarg, wniosków i petycji

$ 36a. 1. Pracąkomigi skarg, wniosków i petycji kierujejej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komigi skarg, wniosków

i petydi, w tym zastępcęprzewodniczącego
i sekretarzakomigi.
3. Komika skarg,wnioskówi petyqi odbywaposiedzeniaw miarępotrzeb.
$ 36b. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania zarządu
powiatu i starosty, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petyqe składane przez obywateli.

2. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje przewodniczącykieruje do komigi
skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia.
3. W przypadku, gdy rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
przewodniczący kieruje je niezwłocznie do organu właściwego .
4. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji określają odrębne przepisy.
5. Komika skarg, wniosków i petycji po rozpatrzeniu sprawy przekazuje
przewodniczącemu swoje stanowisko, propozycję lub projekt uchwały w sprawie
załatwienia skargi, wniosku lub petyc:ji w celu wprowadzenia pod obrady rady.
$ 36c. 1. Komika
skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na
posiedzeniach zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komigi.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komiqi.";
9) w $ 37 ust. l otrzymuje brzmienie:

,,l . Opróczkomisji rewizyjnej i komisji skarg,wniosków i petycji radamożepowołaćinne
stałe lub doraźnekomiqe rady.";

10) w $ 44:
a) ust. l otrzymuje brzmienie:
,, 1. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Klub posiada swoją nazwę oraz regulamin.";

11) w $ 45 w ust. 2 pkt l otrzymuje brzmienie
,,2) nazwę klubu orazjego regulamin;"

g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego

$3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowaniedo kadencji rady powiatu
następujących po kadencji, w czasie którą niniąsza uchwała weszła w życie.

KAD
ill łlicłiki)wsłii

Uzasadnienie

Na mocy art. 2 ustawy z dnia ll stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaww celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U-z 20.18 [-poz.J30J349
w--ustawie=zdnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) dokonano
szereg zmian, które będą miał' zastosowaniedo kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego następującychpo kadencji, w czasie której ustawa ta weszła w życie, czyli
od kadencji 2018-2023. W związku z powyższym statut Powiatu Pruszkowskiegowymaga
dostosowania do zmieniającego się prawa.

Ustawa nie przewiduje obligatoryjnego obowiązku dokonania tego w kończącej się
kadencji 2014-2018, ale ze względu na umożliwienie funkcjonowanianowej radzie
w warunkach

określonych przez zmienione przepisy, proponule
statutu Powiatu Pruszkowskiego.

się dokonanie nowelizac=ji

Proponuje się następujące zmiany

1) w $ 1 w pkt 6 poprawia się omyłkę pisarską w wyrazie ,,mienie"
jest ,,minie";

w pierwotnymbrzmieniu

2) w $ 10 w ust. 4 dodaje się po wyrazach ,,których przedmiotem jest uchwalenie budżetu
powiatu" wyrazy ,,przedstawienieraportu o stanie powiatu"
przepis dotyczy terminu
przygotowywania materiałów na sega jest to dostosowanie do nowego pkt 6a w art. 12
ustawy o samorządziepowiatowym, w którym wprowadza się nową kompetencję rady
powiatu rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu powiatu z tego tytułu;
3) skreślenie $ 15 i$ 16 -- spowodowanejest to uregulowaniem materii interpelac=jii zapytań

radnych do starosty w ustawie o samorządziepowiatowym (art. 21 ust. 9-13) oraz
uniknięciem powtarzania w statucie przepisów uregulowanych w ustawie;
4) zmianą w $ 21 w ust. 2 pkt 7 - wynika to z dodania w ustawie o samorządzie powiatowym
an 42a; W ktiSiyiif :i:itćgUlóVaanF kWatięltiićŃi7Wy
UćhWałoda$Vćżćt mieszkańnóvf;

w szczególnościminimalną liczebności grupy, która może wystąpić z inicjatywą
w powiecie powyżej 100 tys. mieszkańców jest to co najmniej 500 osób, a nie 1000 jak jest
wnbecnirobowiązującym
statucie;

5) nowe brzmienie $ 26 -- dostosowaniedo nowego brzmienia art. 13 ustawy o samorządzie
powiatowym, w szczególności do wprowadzonej zasadyużywania w głosowaniachjawnych
systemu elektronicznego umożliwiającego sporządzeniei utrwalenie imiennego wykazu
głosowań radnych;

6) dostosowanie w $ 29 w ust. 2 brzmienia pkt 6 do zmiany wynikającą z nowego brzmienia
$ 26 statutu;
7) skreślenie w $ 31 pkt 3 wynika z dodania nowego rozdziału 2a;

8) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a - Komika skarg, wniosków i petycji -- którego dodanie

jest konsekwenqą wynikającą z art. 16a ustawy o samorządzie powiatowym,
w szczególności ust. 3 tego artykułu, zgodnie z którym zasady i tryb działania td komiqi
określa statut powiatu;
9) zmiana w $ 37 ust. l jest konsekwencją dodania rozdziału 2a;

10) zmianaw $ 44 ust. l i$ 45 ust.2 pkt l wynika z dostosowaniarozdziału4 statutudo art. 18
ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym zasady działania klubów
radnych określa statut; dotychczasoweuregulowania statutowetd materii są dość
szczegółowe, dlatego proponuje się jedynie dodanie obowiązku ustalenia wewnętrznego
regulaminu klubu.
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projekt nowelizacji

werqa z 12 września 20 18 r.

tekstujednolicony

STATUT

POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

DZIAŁ l
Przepisy ogólne
$ 1. Statut Powiatu Pruszkowskiego, zwany dalej ,,statutem", określa w szczególności:
1) ustrój Powiatu Pruszkowskiego;

2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego, zwanej dalej ,,radą"
oraz prac komigi powołanych przez radę;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, zwanego dalej
,,zarządem";
4) zasady tworzenia i działania klubów radnych, zwanych dalej ,,klubami";

5) zasady dostępu mieszkańców do dokumentów wytworzonych przez radę i zarząd
oraz zasady korzystania z tych dokumentów;
6) gospodarkę finansową i minie powiatu;

7) tryb nadawaniaodznaki honorowej ,,Zasłużonydla Powiatu Pruszkowskiego"
$ 2. Ilekroć w statucie mowajest o:

1) powiecie:bależyFrzez td tÓżtJmiĆfPÓ$iótPruszkowskii
2) radnym -- należy przez to rozumieć radnego powiatu;
3) komisji -- należy przez to rozumieć komigę rady;
4) przewodniczącym

należy przez to rozumieć przewodniczącego rady;

5) staroście-- należy przez to rozumieć StarostęPruszkowskiego;
6) starostwie

należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

$ 3. 1. Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządowątworzoną przez mieszkańców
powiatu oraz terytorium obejmujące:
1) miasta: Piastów i Pruszków;

2) gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Raszyn.

2. Powiat obejmuje terytorium określone granicami administracyjnymi o powierzchni
246 km2. Granice powiatu określone są na mapie stanowiącej załącznik do statutu.

g 4. Siedzibą władz powiatu jest miasto Pruszków

$ 5. Powiat posiada herb i flagę, ustanowione uchwałą przez radę powiatu

g 6. 1. Każdy ma prawo uzyskiwania infomlacji oraz dostępu do dokumentów wynikających

z wykonywania przez powiat zadań publicznych, w tym: protokołów posiedzeńorganów
powiatu oraz komigi rady, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczą.

2. Dokumenty zawierająceinformację publiczną udostępnianesą w Biuletynie Informacji
Publicznej albo na wniosek osoby zainteresowanej, w terminach określonych w ustawie albo
poprzez wyłożenie lub wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie powiatu lub jednostek
organizacyjnych powiatu.
3. Dokumenty udostępnia się na miejscu, w godzinach pracy starostwa lub jednostki
organizacyjnejpowiatu, w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej.
4. Prawo wglądu do dokumentów, o których mowa w ust. 3, obąmuje w szczególności
możliwość: zapoznania się z treścią dokumentów, sporządzenia notatek, uzyskania wyciągu,
odpisu bądź kopii, w tym kopii elektronicznej.
5. Udostępnienie dokumentów jest nieodpłatne, z Wjątkiem przypadków określonych
w ustawie.

DZIAŁ ll
Rada

Rozdział l
Obrady i podejmowanie uchwał
$ 7. W skład rady powiatu wchodzi 27 radnych

$ 8. Do wyłącznej właściwości rady należą sprawy zastrzeżoneprzez ustawy dla rad
powiatów.

$ 9. 1. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy

$ 10. 1. Przewodniczący przygotowye i zwołuje seqe rady

2. O sagi zawiadamia się wszystkich radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie winno zawierać:

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia seqi;
2) projekt porządku obrad

3. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady przewodniczący
obowiązanyjestzwołać sega na dzieltprzypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Materiały na seqe, w szczególności projekty uchwał, doręcza się radnym co najmnią na
7 dni przed rozpoczęciem sesji, z zastrzeżeniem$ 22 ust. 4. Materiały na seqe, których
przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu, przedstawienie raportu o stanie powiatu oraz
rozpatrzenie sprawozdaniaz wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni
przed rozpoczęciem sagi.

g 11. 1. Przed każdą segą przewodniczący, w uzgodnieniu ze starostą, ustala listę gości
zaproszonych na sega.
2. W serach rady winni uczestniczyć członkowie zarządu, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udziału w serach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz innychjednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarządjest obowiązany udzielić wszelkie pomocy w przygotowaniu i obsłudze segi rady.
5. Obsługę rady ijej komigi zapewnia właściwa komórka organizacgna wchodząca w skład
starostwa.

$ 12. 1. Sesje rady sąjawne, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, midscu i przedmiocie segi rady winno zostać podane do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa oraz
zamieszczenie na stronie internetowej powiatu.

g 13. 1. Porządek obrad seqi rady winien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym
posiedzeniu-N awniose]( przewodniczącego]ub radnego,radainoże postanowiŁnprzerwaniu
obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniutej samej sesji.
Przerwanie obrad odnotomlje się w protokole z sagi.
2:-O przerwaniu obrad radamoże postanowićw szczególności ze względu na: niemożliwość
wyczerpania porządku obrad, konieczność rozszerzenia tego porządku, potrzebę dostarczenia
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie
poddmowanie uchwał.

3. Dokończenieprzerwano sagi winno nastąpićprzed rozpoczęciemkolejnej sagi rady.

$ 14. 1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy swego ustawowego
składu.
2. Rada może nadal obradować, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej
połowy ustawowego składu rady. W takim przypadku nie jest jednak możliwe podejmowanie
uchwał.

3. Otwarcie sagi rady następujewraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego formuły
,,otwieram sega rady powiatu"
4. Po otwarciu sagi przewodniczący:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad;

2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może
wystąpić radny, komika, klub radnych, zarząd albo starosta;

3) w przypadku zgłoszenia wniosków, o których mowa w pkt 2, poddaje wmoski pod
głosowanie.
5. Rada może uchwalić w trakcie obrad zmianę ustalonego porządku obrad bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady. W przypadku segi zwołanej w trybie określonym
w $ 10 ust. 3, do zmiany porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawcy
6. Porządek obrad sesji winien obdmować w szczególności:

1) przŃęcie protokołu z poprzedniejseqi;
2) sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał rady;
3) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) wnioski i oświadczenia radnych.

$ 15

l

t
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$ 17. 1. Przewodniczącyprowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad,
otwierając i zamykającdyskugę nad każdym z punktów. Przewodniczącymoże zarządzić
wspólną dyskuqę nad więcej niż jednym punktem obrad, jeżeli przemawiają za tym względy
merytoryczne.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego.

3. Przewodniczący może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczący może udzielić głosu gościom zaproszonym na seqę oraz innym osobom
obecnym na seqi.

$ 18. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w:seqi:

a

zwłaszcza

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub

powagę segi, przewodniczący po zwróceniu mu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten
odnotomye się w protokole z sesji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w seqi.
4. Przewodniczący, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad
rady osobom spośródpubliczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub
naruszają powagę sesU
l.

$ 19. 1. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący udziela głosu poza koldnością w sprawie wniosków o charakterze
formalnym, w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum;
2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpień mówców;

4) zakończenia wvstaoień;
5) zakończenia dyskugi i podjęcia uchwały;
6) zarządzenia przerwy;

7) odesłaniaprojektu uchwały do komigi;
8) przeliczenia głosów;
9) przestrzegania regulaminu obrad.

g 20. 1. Przewodniczący zamyka dyskugę po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby

przewodnicząca:inożuzarządzić--przerwę.w
celuumożliwienia właściwą-komigi, zarządowi
lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczącyrozpoczyna procedurę głosowania. Przed
zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnieniawniosku
formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

$ 21. 1. Rada oprócz rozstrzygania spraw należących do jel kompetencji może także
wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich innych sprawach społecznych
i gospodarczych.
2. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) przewodniczący;
2) co najmniej 7 radnych;

3) komika;
4) klub;
5) zarząd;
6) starosta;
7) mieszkańcy powiatu posiadającyczynne prawo wyborcze do rady, w liczbie co najmniej
500 osób, na zasadachiw trybie określonych w uchwale rady.
3. Projekty uchwał winny być zaopiniowane przez właściwe komiqe.

4. Projekty uchwał zgłaszaneprzez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 1-4 i 7 wymagają
zaopiniowania przez zarząd.

5. Przewodniczący może zażądać złożenia na piśmie wniosków o zmianę treści projektu
uchwały.
6. Przewodniczący przekazuje projekty uchwał właściwym komigom i zarządowi.

$ 22. 1. Projekt uchwały winien zawierać:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;

3) przepisy regulujące sprawy będąceprzedmiotem uchwały;
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) określenieterminu wejściaw życie uchwały.
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie
potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały
i źródła ich pokrycia.

3. Termin przekazaniaprojektów uchwał oraz pozostałychmateriałów do komórki
organizacyjnej starostwaobsługującejradę ustala przewodniczącyrady. Termin ten nie może
być jednak krótszy niż 10 dni przed datą seqi.
4. Proceduraprzewidziana w ust. 3 nie dotyczy projektów uchwał szczególnie pilnych,
zgłoszonych przez 1/4 ustawowegoskładu rady oraz tych, które z przyczyn niezależnych od

zarządunie mogłybyć przygotowane
z odpowiednim
wyprzedzeniem,
a musząbyć
wprowadzone do porządku obrad seqi.

g 23. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący
prowadzący segę.

$ 24. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer
seqi, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatmye się datą
posiedzenia, na którym została przyjęta.

2. Uchwały ewidenc:jonujesię w rdestrze uchwał i przechowje wraz z protokołami z seqi
Rejestr uchwał prowadzi starosta.

g 25. 1. Starosta prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego
stanowionych przez powiat.
2 ?owiatówe przepisy porz::idkowe o8łaszaSięprżezlćłi:publikację
oraz na stronie internetowej powiatu.

w siedżibicBtarostwa

3. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają ogłoszeniu w w(jewódzkim dzienniku
urzędowym.
4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na
obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.
5. Zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.

3

g 26. 1-w-

t

e.

t
t

3

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki oraz naciśnięcie przycisku
systemu elektronicznego umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań radnych. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano: ,,za", ,,przeciw" albo
,,wstrzymuje się"

2. Wyniki głosowaniajawnego ogłasza przewodniczący bezpośredniopo głosowaniu.
3. Wyniki głosowania utrwalane za pomocą urządzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią
załącznik do protokołu sagi.

g2.HWgłosowaniutajnym

radni głosuj+na:kai4ach opatrzonychpieczęl;Q rady-

2. Głosowanie tajne przeprowadzakomika sjcrutacgna wybrana przez radę spośród
radnych. Komika skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na segi.
4. Przewodniczący komigi skrutacynel ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po
ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komika skmtacŃna sporządzaprotokół, który stanowi załącznik do
protokołu z segi.

$ 28. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który
uzyskał największą liczbę głosów za uchwałą.

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza,że przyjęty zostajewniosek, który

uzyskał, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałychwalnie oddanych głosów
przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystd liczby walnie oddanych głosów

bezwzględną większość stanowi połowa ważnie oddanych głosów plus jeden walnie oddany
głos. W razie nieparzystej liczby walnie oddanych głosów, bezwzględnąwiększość głosów
stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę walnie oddanych głosów.
3. Głosowanie

bezwzględną

większością

głosów

ustawowego

składu

rady

oznacza,

że przechodzi wniosek, który uzyskał co najmniej liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów
oddanych za przyjęciem wniosku, przewyższającą połowę ustawowego składu rady.

$ 29. 1. Z przebiegu sagi sporządza się protokół.

2. Protokół z segi rady winien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania segi, godziny jel rozpoczęcia i zakończenia,
imię i nazwisko przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół;
2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) odnotowaniaprzyjęcia protokołu z poprzednią sagi;
4) uchwalony porządek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególności:

a) zwięzły zapis wystąpienia refemjącego sprawę, a także prezentujących opinie komigi,
b) wskazanie osób zabierających
i odpowiadających,

głos

c) na wniosek radnego lub innej osoby

W

dyskuqi,

w

tym zadających pytania

zapis jego głosu w dyskugi,

d) teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków;

6) przebieg głosowań i ich wyniki;
7) podpis przewodniczącego i osoby sporządzającel protokół.

3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonychgości, teksty uchwał
przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski
niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne
dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

4. Protokół z sagi wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej
sagi, w komórce organizacŃnel starostwa obsługującej radę, w godzinach pracy starostwa
powiatowego.
5. Protokół z poprzedniej sagi jest przgmowany przez radę na następną sesji. Poprawki
i uzupełnienia do protokołu winny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia
seqi, na której następujeprzyjęcie protokołu.

Rozdział

2

Komisja rewizyjna
g 30. 1. Pracą komigi rewizyjną kieruje

ją przewodniczący.

2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komiqi rewizgnej, w tym
zastępcę przewodniczącego i sekretarza komiqi.
3. Komika rewizŃna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez
a
radę

4. Komisja rewizgna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, w terminie
do dnia 15 grudnia roku poprzedzającegorok, którego dotyczy ten plan, jednak nie później niż
w terminie 14 dni od powołania komiqi rewizyjnej.

5. Na wniosek rady komika rewizyjna przeprowadza kontrolę w zakresie i terminie
nieprzewidzianymw rocznym planie kontroli.

g 31. Do zadań Komiqi rewizXjnej należy w szczególności:
1) kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodamości działalności
oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności w zakresie:

zarządu

a) wywiązywaniasię z zadańustawowychi statutowych,
b) realizacji uchwał rady i zarządu,
c) działalności finansowej i gospodarczej ;

2) opiniowanie wykonania budżetu powiatu i przygotowanie oraz przedstawienieradzie
wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium;

$ 32. 1. Komika rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach,zwykłą
większościągłosów, w obecnościco najmmei połowy składu komisji. W przvoadkurównej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komiqi.
2. Z posiedzenia komigi rewizyjnq sekretarz komisji sporządza protokół, który podlega
przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji:.
3. Komisja rewizyna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych

jednostek organizacyjnychoraz inne osoby, których udział jest niezbędnyze względu na
przedmiot posiedzenia komiqi.

4. Komisja rewizŃna, za zgodą rady, może powoływać rzeczoznawców,ekspertów
i biegłych.
g 33. 1. W

celu

przeprowadzenia

czynności

kontrolnych,

przewodniczący

komigi

rewizXjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z co najmniej dwóch członków komiqi.

Przewodniczący komigi udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do
przeprowadzenia
kontroli, określającw nim zakreskontroli.

2. Przewodniczący komigi rewizyjną, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem
kontroli, zawiadamiana piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnejo zakresie
i terminie kontroli.
3. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych,

są obowiązaniokazaćkierownikowi kontrolowaną jednostki upoważnienie,o którym mowa
w ust
S

l

g 34. 1. Członek komigi rewizŃnd podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli
przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązkówjego albo jego małżonka, krewnych lub
powinowatych.

2. Członek komigi może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą
okoliczności mogące zwołać

wątpliwości co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komiqi z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

$ 35. 1. Kierownicy

kontrolowanych

jednostek

organizacgnych

są obowiązani

do

zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych
dokumentów oraz udzielania informacji i Wjaśnień, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających
z ustaw.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinachpracy
kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszaćporządku pracy obowiązującego
w kontrolowanej jednostce.

g 36. 1. Zespół kontrolny, w terminie 14 dni od zakończeniakontroli, sporządzaprotokół
kontroli, który podpisujączłonkowiezespołu oraz kierowmk kontrolowanejjednostki, który
może wnieść zastrzeżeniado protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół
komisji rewizyjnej.
2. Komika rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządzai kieruje do kierownika
kontrolowanej jednostki oraz do zarządu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski
i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3. Kierowmk kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie
pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komigę rewizMną o sposobie realizac=jiwmosków
i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, może odwołać się do rady. Rozstrzygnięcie radyjest ostateczne.
5. Komika rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez
radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po
zakończeniu kontroli, a z realizadi rocznego planu kontroli raz w roku.

Rozdział 2a

Komisja skarg, wniosków i petycji
$ 36a. 1. Pracąkomisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący.
2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komigi skarg, wniosków
ipetyąĘW tym zastępcęprzewodniczącegaisekretarz&komł$ir
3. Komika skarg, wmosków i petycji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

$ 36b. 1. Komisja skarg, wniosków i petyc:ji rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu
i starosty, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petyc:jeskładane przez obywateli.

2. Wpływające do rady skargi, wnioski i petycje przewodniczącykieruje do komigi skarg,
wniosków i petycji celem rozpatrzenia.

3. W przypadku, gdy rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petyc:ji,
przewodniczący kieruje je niezwłocznie do organu właściwego.
4. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji określają odrębne przepisy.
5. Komika skarg, wniosków i petycji po rozpatrzeniu sprawy przekazuje przewodniczącemu
swoje stanowisko,propozycję lub projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi, wniosku lub
petycji w celu wprowadzenia pod obrady rady.

g 36c. 1. Komika skarg, wniosków i petycji rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach

zwykłą większościągłosów, w obecnościco najmnid połowy składu komigi. W przypadku
równą liczby głosów decyduje głos przewodniczącegokomigi.

Rozdział 3
Komisje rady

$ 37. 1. Oprócz komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji rada może powołać
inne stałe lub doraźne komisje rady.
2. Pracą komisji kieruje przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
Przewodniczący i wiceprzewodniczący komiqi powoływani i odwoływani są przez członków
komigi. Komika może również powołać sekretarza komigi.
3. Radny może być członkiem nie więcą niż trzech komiqi stałych, a przewodniczącym
tylko jednej komiqi.
4. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie, przedstawia
przewodniczący na wniosek zainteresowanych radnych, klubów lub komigi.
$ 38. Do zadań komigi stałych należy w szczególności:
1) przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał rady;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

3) sprawowaniekontroli nad wykonywaniem uchwał rady;

4) opiniowanie i rozpatrywaniespraw przekazanychkomisji przez radę, zarząd lub inne
komiqe.
g 39. 1. Komika stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może
dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
2. Komika jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swą
co najmmej raz w roku oraz na żądanie rady w każdym czasie.

działalności

g 40. 1. Komika obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach komigi, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć:
przewodniczący rady, radni niebędący członkami komiqi oraz członkowie zarządu, sekretarz
powiatu, skarbnik powiatu, a także zainteresowane osoby.
3. Przewodniczący komigi może zaprosić na ją posiedzenie inne osoby, których obecność
jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

$ 41. 1. Przewodniczący komiqi

kieruje jel pracami, a w szczególności:

1) ustala terminy i porządek posiedzeń;

2) zwołuje posiedzeniakomigi;
3) kieruje obradami komiqi;
4) zapewnia przygotowanie i dostarczenieczłonkom komigi niezbędnych materiałów.
2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komiqi na wniosek
co najmniej 1/3 skltadukomigi lub przewodniczącego rady, w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku

g 42. 1. Komika podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmnią
połowy jej składu, w głosowaniujawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komiqi.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy
w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących
projektów uchwał rady.
3. Sprawozdaniekomisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komiqi lub wyznaczony
przez komigę sprawozdawca.

$ 43. 1. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komigi doraźnej określa rada
w uchwale o powołaniu komigi.

2. Do komiqi doraźnej stosuje się odpowiednio. przepisy dotyczące komigi stałą,
z uwzględnieniemust. l.

Rozdział 4

Kluby
$ 44. 1. Klub możeutworzyć co najmnią 3 radnych.
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
3. Przynależność radnych do klubówjest dobrowolna
4. Klub posiada swoją nazwę oraz regulamin.

Ę45. 1. Utworzenie klubu należy zgłosić na piśmie przewodniczącemuw ciągu 7 dni
od dnia zebraniazałożycielskiego.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu winno zawierać co najmniej :

1) nazwęklubu orazjego regulamin;
2) datę utworzenia klubu;
2) listę członków klubu potwierdzona własnoręcznymi podpisami;

3) imię i nazwisko przewodniczącegoklubu oraz osóbwykonujących inne funkcje w klubie.
3. Działalność klubów nie może być finansowana z budżetu powiatu.
4. Przedstawiciele klubów mogą przedstawić stanowiska klubów we wszystkich sprawach
będących przedmiotem obrad rady

DZIAŁ lll
Zarząd

$ 46. 1. W skład zarządu wchodzą starostajako jego przewodniczący, wicestarostaoraz

pozostaliczłonkowiew liczbie3 osób.
2. Członkowie zarządu mogą być wybrani również spoza składu rady.

$ 47. Z etatowymi członkami zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru

$ 48. 1. Starostaorganizuje pracę zarządu i starostwa, kieruje bieżącymi sprawami powiatu.

2. Podjęte przez starostę czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych
z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz
w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, a należące do właściwości
zarządu, starostaprzedstawia zarządowi do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu.

g 49. 1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im starosta lub zjego upoważnienia
wicestarosta.

2. W posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu
a sekretarz i skarbnik powiatu -- z głosem doradczym.

z głosem stanowiącym,

3. Do udziału w posiedzeniach zarządu starosta może zobowiązał pracowników starostwa,
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacŃnych powiatu,
właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4''Do udziału W posiedzeniach narządu
w szczególności radni.

mogą

zostać

zaproszone

inne

osoby,

$ 50. 1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należącedo jego kompetencji
2. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu zarządu

$ 51. 1. Inicjatywa

uchwałodawcza

przysługuje

członkom

zarządu oraz sekretarzowi

i skarbnikowipowiatu.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobiewykonania uchwał rady, chyba, że rada określi zasady
wykonywania swoją uchwały.
$ 52. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół.
2. W

protokole

podaje się imiona

i nazwiska

członków

zarządu uczestniczących

w posiedzeniu,a w przypadku, gdy w posiedzeniuzarząduuczestniczyły również inne osoby,
w protokole podaje się ich imiona i nazwiska oraz wskazuje,w jakim charakterzeosoby
te uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół

z

posiedzenia

zarządu

winien

odzwierciedlać

przebieg

posiedzenia,

z uwzględnieniem w szczególności zdań odrębnych i rozstrzygnięć podejmowanych przez
zarząd.

4. Protokół z posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu uczestniczący
w posiedzeniu
5. Członkowie zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek
o jego sprostowanie lub uzupełnienie.
6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia na następnym posiedzeniu. W razie zgłoszenia
wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga zarząd.
7. Zarząd udostępnia protokoły ze swoich posiedzeń do publicznego wglądu, o ile przepisy
odrębnenie stanowią inaczd. Protokoły i uchwały zarządusą dostępnewe właściwą komórce
wchodzącą w skład starostwa obsługującej zarząd, w godzinach pracy starostwa. W przypadku
możliwości namszeniatajemnicy ustawowo chronionej starostaodmawia wglądu do tych
dokumentów.

8. Organy kontrolujące działalność zarządu mają prawo wglądu do protokołów posiedzeń
i uchwał zarządu.

$ 53. Starostalub wyznaczony przez niego pracownik składa radzie na każdej sesji,
z wyłączeniem sesji zwołanej w trybie określonym w $ 10 ust. 3, sprawozdanie z działalności
zarządu.

DZIAŁ IV
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże

g 54. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy się w celu wykonywania zadańpowiatu
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie;
2) domy pomocy społecznej;

3) zakłady opieki zdrowotnej;
4) szkoły ponadpodstawowei placówki oświatowe;

5) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne;
6) powiatowy urząd pracy;
7) zespół ośrodków wsparcia.

g 55. 1. Powiatowe służby, inspekcje i strażetworzą:
1) komenda powiatowa Policlji w Pruszkowie;

2) komenda powiatowa Państwowej Straży Pożamel w Pruszkowie;
3) powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna;
4) powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego.

2. Starosta sprawjąc na mocy ustawy zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb
inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje ich kierowników, z Wjątkiem kierownikówjednostek,
w ust. l pkt l i 2;

o których mowa

2) zatwierdza programy ich działania;
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu;
4) w sytuacjach szczególnychkieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
5) zleca w uzasadnionych l21.wypadkach
prowadzenie kontroli

3. Uprawnienia starosty i rady wobec powiatowych służb, inspekcji i straży określają
oaręonnprzepisy

DZIAŁ V
Gospodarka finansowa i mienie powiatu
g 56. Budżet powiatu jest planem finansowym obąmującym dochody i wydatki powiatu

g 57. Rada ojaeśla tryb prac nad projektem uchwały budżetową, ustalając w szczególności

1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
w toku prac nad projektem budżetu powiatu;
2) wymaganą przez radę szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość
ta nie może być mmqsza niż określona w odrębnych przepisach;
3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd winien przedstawić radzie wraz z projektem
uchwały budżetową;

4) tęn11jnyobQMąząjącgw tokupraQ nad pr(!ieklen],budżetu-powiatll

$ 58. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarząd, a także
kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacynych powiatu,
w tym powiatowego urzędu pracy.

DZIAŁ VI
Odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Powiatu Pruszkowskiego"

g 59. 1. Osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla powiatu może być nadana
odznaka honorowa ,,Zasłużony dla Powiatu Pmszkowskiego'', zwana dala ,,odznakę".
2. Odznakę nadaje rada po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o nadanie odznaki przez
kapituła odznaki powołaną przez radę.

3. W skład kapituły odznaki wchodzą
1) przewodniczący;

2) starostai wicestarosta, o ile są radnymi;
3) radni w liczbie do 5, wskazani przez radę.
4. Rada określa wzór odznaki, z zachowaniem trybu określonego w odrębnych przepisach

DZIAŁ Vll
Pt:żćPis Koncowy
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IJchwała nr......../.........../2018
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ........'''''........
2018r.

~/w

w sprawie projektu uchwali' Rady Powiatu Pruszkowskim

w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego

'l' A

Gołaś

Na podstawie art. 32 ust. l pkt l ustawyz dnia 5 czerwca1998 r. o samorządziepowiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz $ 21 ust. 2 pkt 5 Statutu Powiatu
Pruszkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIII/175/2016 Rady Powiatu
Pruszkowskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie statutu Powiatu Pruszkowskiego
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz 7058) uchwala się, co następuje:

$ 1. PrzŃmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie zmiany statutu
Powiatu Pruszkowskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Maksym Gołoś

Mirosław Chmielewski

Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
do projektu uchwali' Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego
w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego

Na mocy art. 2 ustawy z dnia ll stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130, 1349) w ustawie z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) dokonano

szereg zmian, które będą miały zastosowaniedo kadencji organów jednostek samorządu
terytorialnego następującychpo kadencji, w czasie którą ustawa ta weszła w życie, czyli
od kadencji 2018-2023. W związku z powyższym statut Powiatu Pruszkowskiegowymaga
dostosowania do zmieniającego się prawa.
Ustawa nie przewiduje obligatoryjnego obowiązku dokonania tego w kończącą się
kadencji 2014-20]8, jednakżeze względu na umożliwienie funkcjonowanianowej Radzie
Powiatu Pruszkowskiego w warunkach oheślonych przez zmienione przepisy, Zarząd Powiatu
Pruszkowskiego proponuje dokonanie nowelizacji statutu Powiatu Pruszkowskiego
w niezbędnym zakresie.

Uchwała nie odnosi się do dokumentu ,,Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017." (uchwała
Pruszkowskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

nr XLIV/376/2018

Rady Powiatu
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