
UCHWAŁA NR 353/61/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 17 kwietnia 2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2
pkt 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2002r. Nr 173,
poz. 3826 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu
Powiatu Sierpeckiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd:

1. Sławomir Fułek – Przewodniczący - ....................................

2. Andrzej Twardowski – członek - ....................................

3. Szczepan Jamiołkowski – członek - ....................................

4. Paweł Kaźmierczak – członek - ....................................

5. Adam Pijankowski – członek - ....................................



PROJEKT

UCHWAŁA NR ........../......../08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ............................................. 2008r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 oraz art. 43 i 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), §
79 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. Z 2002r. Nr 173, poz.
3826 z późn. zm.) – Rada Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W  Statucie  Powiatu  Sierpeckiego,  stanowiącym  załącznik  do  Uchwały
Nr  217/XXXV/02  Rady  Powiatu  Sierpeckiego  z  dnia  25  kwietnia  2002r.
w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego
zmienionym Uchwałą  Nr  6/II/02  Rady Powiatu  w Sierpcu  z  dnia  5  grudnia
2002r., Uchwałą Nr 64/X/03 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 października
2003r., Uchwałą Nr 223/XXXII/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 09 lutego
2006r., Uchwałą Nr 235/XXXV/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 marca
2006r., Uchwałą Nr 20/III/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006r.,
Uchwałą  Nr  109/XV/08  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia  13  marca  2008r.
w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, wprowadza się następujące
zmiany:

1. W § 17 ust.  7  tiere  3  otrzymuje brzmienie:  „informacja  Starosty  o
pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady”. 

2. W § 18 ust. 4 zwrot „14 dni” zastąpić zwrotem „30 dni”.
3. W § 32 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie.   
4. W § 34 po zwrocie „Biurem Rady” dopisuje się zwrot „i Zarządu”. 
5. W § 37 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie.
6. W § 43 ust. 7 skreśla się zwrot „i Wiceprzewodniczący Rady”.
7. W § 48 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie. 
8. § 54 otrzymuje brzmienie:
„§ 54. 1. Ze Starostą i Wicestarostą nawiązuje się stosunek pracy na 

podstawie wyboru.
           2. Z członkami Zarządu:

a) nie będącymi radnymi nawiązuje się stosunek pracy na 
     podstawie wyboru.
b) z  członkami  Zarządu  wybranymi spośród  radnych  może  być

nawiązany  stosunek  pracy  na  podstawie  wyboru  za  zgodą
Rady.

            3. Funkcję pracodawcy w stosunku do Starosty pełni Przewodniczący
                Rady. Wysokość wynagrodzenia dla Starosty określa Rada na 
                wniosek Przewodniczącego Rady”.



9. W § 58: 
a) w ust.  2 zwrot  „dwa razy w miesiącu ” zastępuje się „jeden raz w

miesiącu”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. w razie potrzeby Starosta może zwołać Zarząd w trybie pilnym w
innym terminie a także rozszerzyć porządek obrad.”     

10. W § 60 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie. 
11. W § 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 61. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu, 
                Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek 
                organizacyjnym powiatu oraz kierownikom wewnętrznych 
                komórek organizacyjnych Starostwa.”
12. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Sierpeckiego:
      a) w § 6 ust. 1 skreśla się wyraz „pisemnego”
      b) § 8 otrzymuje brzmienie:
          „§ 8. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę 
                       potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.    

    2. W razie potrzeby Starosta może zwołać Zarząd w trybie 
                        pilnym w innym terminie a także rozszerzyć porządek obrad. 
                   3. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na 
                       pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu w 
                       terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

   4. W sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z 
                       bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego Starosta 
                       podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu.

    5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy stanowienia przepisów 
                       powiatowych w formie zarządzeń porządkowych. 
                    6.Czynności podjęte w trybie określonym w ust. 4 wymagają 
                       zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu”.
       c) § 12 otrzymuje brzmienie:
            „§ 12. O posiedzeniach Zarządu, o których mowa w § 8 ust. 1 
                       należy zawiadomić jego członków w formie pisemnej z
                       3 - dniowym wyprzedzeniem.”    
       d) § 13 otrzymuje brzmienie:
            „§ 13. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu, o którym mowa w § 8 
                       ust. 1 powinno zawierać informację o czasie, miejscu i 
                       przewidywanym porządku obrad. Do zawiadomienia dołącza 
                       się projekty uchwał.”
       e) W § 18 ust. 1 skreśla się ostatnie zdanie. 
       f) § 19 otrzymuje brzmienie:
           „§ 19. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu, 
                      Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu, kierownikom jednostek 
                      organizacyjnym powiatu oraz kierownikom wewnętrznych 
                      komórek organizacyjnych Starostwa.”



       g) W § 27 skreśla się wyraz „Starostwa”. 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.
1. Uchwała  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia.


