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                       UCHWALA Nr ^9...lALm

                    ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia ."y.. marca 2011 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sierpeckiego

            Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.) oraz
@ 55 ust. 2 pkt 1 @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2002 r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie,
co nastepuje:

                                       @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaty w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Sierpeckiego.

                                      @^                                        2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                       @1                                        3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

Przewodniczacy

Cztonek

Cztonek

Cztonek

Cztonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



A Nr .../.,@./

w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego

    Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) - uchwala sie, co
nastepuje:

Uchwala si^ Statut Powiatu Sierpeckiego w brzmieniu za^acznika do niniejszej
uchwafy.

Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

Traca^moc:
1) Uchwala Nr 10/III/99 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 stycznia 1999r.

   w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Sierpeckiego zmieniona: Uchwal-a^
   Nr 31/VI/1999 z dnia 27 marca 1999r. Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie
   wprowadzenia zmian do  Statutu Powiatu  Sierpeckiego,  Uchwala^
   Nr 52/X/1999 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 sierpnia 1999r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwata^
   Nr 67/XIII/1999 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 9 listopada 1999r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwala^
   Nr 87/XW2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 22 marca 2000r.
   w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego, Uchwala,
   Nr 99/XVIII/2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 czerwca 2000r.
   w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwal-q,
  Nr 157/XXIX/2001 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 22 wrzesnia 200 Ir.
  w  sprawie  zmian  do  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego,  Uchwatq_
  Nr 161/XXX/2001 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 listopada w sprawie
  zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwah^ Nr 171/XXXII/200.1 Rady
  Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 200 Ir. w sprawie zmiany Statutu
  Powiatu Sierpeckiego, Uchwa^ Nr 6/11/02 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
  5 grudnia 2002 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwa-ta,



   Nr 64/X/03 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 pazdziernika 2003 r. w sprawie
   zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwal-q, Nr 223/XXXII/06 Rady
   Powiatu w Sierpcu z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmian do Statutu
   Powiatu Sierpeckiego, UchwalaNr 235/XXXV/G6 Rady Powiatu w Sierpcu
   z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego,
   Uchwala, Nr 20/111/06 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2006 r.
   w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego, Uchwa^Nr 109/XV/08
   Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmian do Statutu
   Powiatu Sierpeckiego, Uchwa-i:a_ Nr 14/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
   16 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego oraz
   Uchwala Nr 217/.XXXV/2002 Rady Powiatu Siespeckiego z dnia 25 kwietnia
   2002 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu
   Sierpeckiego.

2) Uchwala Nr 150/XXIII/05 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 lutego 2005 r.
   w sprawie trybu rozpatrywania skarg dotyczacych zadan lub dzialalnosci
   Starosty, Zarzadu Powiatu oraz kierownikow powiatowych shizb, inspekcji
   i strazy i innychjednostek organizacyjnych powiatu.

Uchwa-la wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.



                      Zai'acznik
    do UCHWALY NR .../.. ./11

 RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia .......................... roku

STATUT POWIATU SIERPECKIEGO

                                       DZIAL I

                                     ROZDZIAL 1.
                                POSTANOWIENIA OGOLNE

                                         @1-

Powiat Sierpecki, zwany dalej Powiatem, stanowi lokalna^ wspolnot^ samorzadowa_ tworzona^
przez mieszkan.cow Powiatu oraz terytorium obejmujace miasto Sierpc oraz gminy:
Gozdowo, Mochowo, Rosciszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz.

1.   Organami Powiatu sq,:
      1) Rada Powiatu,
      2) Zarzad Powiatu.

2.    Siedzibq_organ6w, o ktorych mowa w ust. 1 jest miasto Sierpc.

                                           @^                                             3.

1. ' Powiat ma osobowosc prawna,
2.   Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne w imieniu wtasnym i na

      wl'asna_ odpowiedzialnosc.

                                           @4.

  1. Powiat posiada herb, ktorego wizerunek stanowi: w polu czerwonym orzel biaty z tarcza^
     czerwona_z Iwem ztotym (wspi^tym) na piersi.

  2. Powiat posiada flag^ ktorej wizerunek stanowi: na ptacie prostokatnym czerwonym
     godio powiatu umieszczone centralnie. Proporcje flagi 5:8.

  3. Herb i flaga sa_prawnie chronione.
  4. Herb i flaga powiatu umieszczone sa^ w miejscach obrad Rady Powiatu, przed siedziba^

     Starostwa Powiatowego oraz powiatowychjednostek organizacyjnych.
  5. Herb i flaga powiatu moga^ bye umieszczane w miejscach obchodow uroczystosci

     panstwowych i samorzadowych.
  6. Komercyjne 1-ozpowszechn.ianie herbu powiatu wymaga zgody Zarzadu Powiatu.
 7. Wizerunek herbu i flagi powiatu okresia zaiacznik nr 1 do Statutu.
  8. Rada moze okreslic w drodze uchwaty inne symbole Powiatu oraz sposob ich

     wykorzystania.



                                          @5.

 1.   Do zakresu dzi.ah.nia Powiatu nalezy wykonywanie okreslonych ustawami zadan
      publicznych o charakterze ponadgmimiym.

2.   Do zadan publicznych powiatu nalezy rowniez zapewnienie wykonywania okreslonych
      w ustawach zadan i kompetencji kierownikow powiatowyeh sluzb, inspekcji i strazy.

3.   Powiat wykonuje takze zadania z zakresu administracji rzadowej, jezeli ustawy
      okreslaj^te sprawyjako nalezace do zakresu dzialania Powiatu.

                                          @6.

1.   Powiat moze zawierac z organami administracji rzadowej porozumienia w sprawie
      wykonywania zadan publicznych z zakresu administracji rzadowej.

2.   Powiat moze zawierac porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadaii
     publicznych  z jednostkami  lokalnego  samorzadu terytoriamego,  a takze
      z wojewodztwem mazowieckim.

3.   Porozumienia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, podlegaja^ ogloszeniu w Dzienniku
     Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

1.   W celu wykonywania zadan Powiat moze tworzyc jednostki organizacyjne i zawierac
     umowy z innymi podmiotami.

2.    Powiat nie moze prowadzic dzialalnosci gospodarczej wykraczajacej poza zadania
     o charakterze uzytecznosci publicznej.

3.   Tworzenie jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w drodze
     uchwaty Rady Powiatu.

                                     ROZDZIAL 2

         Jawnosc dzialania organow powiatu oraz zasacty dost^pu do dokumentow

                                            @8.

1. Dzialalnosc organow powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnosci moga^ wynikac wylacznie
    z ustaw.

2. Jawnosc dzia-lania organow powiatu obejmuje w szczegolnosci prawo obywateli do
   uzyskania informacji, wstepu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a takze
    dostepu do dokumentow wynikajacych z wykonywania zadan publicznych, w tym
   protokol'ow posiedzen organow powiatu i komisji rady powiatu.

                                              @9.

1. Obywatelom udostepnia sie w szczegolnosci nastepujace rodzaje dokumentow:
           1) protokoty z sesji,
           2) protokofy z posiedzen komisji Rady,
           3) protokoly z posiedzen Zarzadu,
           4) rejestr uchwal: Rady i uchwat Zarzadu,
           5) rejestr wnioskow i opinii komisji,
           6) rejestr interpelacji i wnioskow radnych.



 2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaja. udostepnieniu po ich formalnym przyjeciu -
 zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz Statutem.

                                          @10.

 1. Decyzje o zastrzezeniu jawnosci obrad, protokolu lubjego czesci oraz innych dokumentow
    podejmuje:

  1) z obrad rady - przewodniczacy rady,
  2) z posiedzen komisji - przewodniczacy komisji,
  3) z posiedzenia zarzadu - przewodniczacy zarzadu.

 2. Zastrzezenie jawnosci protokom lub jego czesci oraz innych dokumentow wynikajacych z
   obrad rady, posiedzen komisji i zarzadu wymaga dokonania przez osoby wskazane w ust. 1
    stosownego zapisu w protokole ze wskazaniem podstawy ograniczenia jawnosci.

                                          @11.

 1. Protokoiy z posiedzen Rady Powiatu i komisji Rady oraz Zarzadu Powiatu sa^ gromadzone
    i udostepniane w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu pod nadzorem pracownika Starostwa
    Powiatowego.

 2. Wnioskodawca ma prawo przegladania zadanych dokumentow, o ile me zostala
    zastrzezona ich jawnosc w mysl @ 10, w dniach i godzinach urzedowania Starostwa
    Powiatowego.

 3. Korzystanie z dokumentow, o ktorych mowa w @ 9, polega w szczegolnosci na
    zapoznaniu sie z ich trescia, sporzadzaniu notatek, uzyskaniu wyciagu, odpisu badz kopii,
    w tym kopii elektronicznej oraz zadania ich uwierzytelnienia, o ile nie zosta-ta zastrzezona
    ich jawnosc w mysl @ 10.

 4. Udostepnienie informacji publicznej jest nieodptatne z zastrzezeniem ust. 5.
 5. Jezeli w wyniku udostepnienia informacji publicznej na wniosek - Starostwo Powiatowe

    poniosto dodatkowe koszty zwiazane ze wskazanym we wniosku sposobem udostepnienia
    lub koniecznosciq_ przeksztafcenia informacji w fonne wskazane we wniosku, moga^
    pobrac od wnioskodawcy optat? w wysokosci odpowiadajacej tym kosztom okreslonym
    przez Staroste Sierpeckiego stosownym zarza^dzeniem.

                                       DZIAL II

                                    RADA POWIATU

                                      ROZDZIAL 1

                               POSTANOWIENIA OGOLNE

                                         @12.

1.   Rada Powiatu jest organem stanowiacym i kontrolnym Powiatu.
2.   Kadencja Rady trwa 4 lata, liczac od dnia wyborow.
3.    Radni wybierani sa, w wyborach bezposrednich. Zasady i tryb przeprowadzania

     wyborow do Rady Powiatu okreslaja^ odrebne przepisy.
4.    W sklad Rady Pov/iatu w Sierpcu wchodzi 17 radnych.



                                         @13.

Do wylacznej wlasciwosci Rady Powiatu nalezy:
      1) stanowienie aktow prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,
     2) wybor i odwolanie Zarzadu Powiatu oraz ustalanie wynagrodzenia jego

          Przewodniczacego,
     3) powotywanie i odwofywanie na wniosek Starosty, skarbnika powiatu, bedacego

          glownym ksiegowym budzetu powiatu,
     4) stanowienie o kierunkach 'dzialania Zarzadu Powiatu oraz rozpatrywanie

          sprawozdan z dzialalnosci Zarzadu, w tym z dzialalnosci finansowej,
     5) uchwalanie budzetu Powiatu,
     6) rozpatrywanie sprawozdan z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwafy

          w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dia Zarzadu z tego tytutu,
     7) podejmowanie uchwat w sprawach wysokosci podatkow i opiat w granicach

          okreslonych ustawami,
     8) podejmowania uchwal w sprawach majatkowych Powiatu dotyczacych:

       a) zasad nabywania, zbywania i obciazania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania
          lub wynajmowania na czas oznaczony dmzszy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony,
          o ile ustawy szczegolne nie stanowia^ inaczej; uchwata rady powiatu jest
          wymagana rowniez w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3
          lat strony zawieraja^ kolejne umowy, ktorych przedmiotem jest ta sama
          nieruchomosc; do czasu okreslenia zasad zarzad moze dokonywac tych czynnosci
          wytacznie za zgodq_rady powiatu,

       b) emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
       c) zaciagania dhgoterminowych pozyczek i kredytow,
       d) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkoterminowych

          zaciaganych przez Zarzad oraz maksymalnej wysokosci pozyczek i poreczen
          udzielanych przez Zarzad w roku budzetowym,

       e) zobowiazan w zakresie podejmowania inwestycji i remontow o wartosci
          przekraczajacej granic? ustalona^corocznie przez Rade Powiatu,

       f) tworzenia i przystepowania do zwiazkow, stowarzyszen, fundacji i spoldzieini
          oraz ich rozwiazywania lub wystepowania z nich,

      g) tworzenia i przystepowania do spotek, ich rozwiazywania i wystepowania
          z nich oraz okreslania zasad wnoszenia wkladow oraz obejmowania, nabywania i
          zbywania udzialow i akcji,

      h) wspoldzialania z innymi powiatami i gminami, jesli zwiazane jest to
          z koniecznosciq_wydzielenia majatku,

      i) tworzenia, przeksztafcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz
          wyposazania ich w majatek.

     9) podejmowanie uchwat w sprawie przyjecia zadan z zakresu administracji rzadowej
         oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadan publicznych, o ktorych mowa w
         @6.

     1.0) okreslanie wysokosci sumy, do ktorej Zarzad moze samodzielnie zaciagac
         zobowiazania,

     11) podejmowanie uchwa-t w sprawach wspolpracy ze spol'ecznosciami lokalnymi
         innych panstw oraz przystepowania do miedzynarodowych zrzeszen spotecznosci
         lokalnych,

     12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestepczosci oraz ocbrony
         bezpieczeristwa obywateli i porzadku publicznego,



       13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji
           lokalnego iynku pracy,

       14) dokonywanie oceny stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego i zabezpieczenia
           przeciwpowodziowego Powiatu,

       15) podejmowanie uchwai w sprawach herbu Powiatu i flagi Powiatu,
       16) podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiow dia uczniow

           i studentow,
       17) podejmowanie uchwal: w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji

           Rady Powiatu.
                                          @14.

 1. Rada Powiatu dziata zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
 2. Roczny plan pracy Rady winien bye uchwalony najpozniej w pierwszym kwartale kazdego

   roku kalendarzowego.
 3. W razie potrzeby Rada moze dokonywac zmian i uzupehiien w rocznym planie pracy.
 4. Termin rozpatrzenia informacji z realizacji rocznego planu pracy okresia kazdorazowo

   Rada w uchwale przyjmujacej plan pracy.

                                       ROZDZIAL 2

                             PlERWSZA SESJA RADYPOWIA TU

                                          @15.

 1. Pierwszd sesj? nowo wybranej Rady Powiatu zwomje Przewodniczacy Rady poprzedniej
   kadencji na dzien przypadajacy w ciagu 7 dni po ogtoszeniu zbiorczych wynrkow
   wyborow do rad na obszarze ca-tego kraju.

2. W przypadku wyborow przedterminowych pierwsza_ sesje zwoluje osoba, ktora^ Prezes
   Rady Ministrow wyznaczyt do pehiienia funkcji organow Powiatu. Przepis ust. 1 stosuje
   si^ odpowiednio.

3. 0 terminie i miejscu pierwszej sesji zawiadamia sie radnych przed rozpoczeciem sesji.
   Informacja o zwolaniu pierwszej sesji powinna bye podana ponadto do publicznej
   wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicach ogloszen w siedzibie Starostwa oraz w BIP.

4. Pierwszci sesj? nowo wybranej Rady Powiatu, do czasu wyboru Przewodniczacego Rady,
   prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

                                         @16.

Porzadek obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu powinien zawierac
w szczegolnosci:

      1) ztozenie przez radnych slubowania,
      2) wybor Przewodniczacego Rady,
      3) ustalenie terminu wyboru Wiceprzewodniczacych Rady oraz Starosty.

                                         @17.

1.    Prowadzacy sesje najstarszy wiekiem radny odbiera od radnych slubowanie.
2.   Po ztozeniu slubowania przez radnych, prowadzacy sesje najstarszy wiekiem radny

     przeprowadza wybor Przewodniczacego Rady.



 3.   Rada Powiatu wybiera ze swego skladu Przewodniczacego Rady bezwzgledna^
      wiekszosciq_ g-tosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu Rady,
      w glosowaniu tajnym.

 4.   Kandydata na Przewodniczacego Rady moze zgtosic grupa co najmniej 3 radnych.
      Radny moze poprzec tyiko jednq_kandydature.

 5.   Nazwiska kandydatow umieszcza sie na karcie do gtosowania w kolejnosci
      alfabetycznej.

 6.    Glos jest niewazny, jezeli na karcie do gtosowania skreslono nazwiska w liczbie
      wiekszej niz liczba osob wybieranych.

 7.   Jezeli zgloszono wiecej niz jednego kandydata, a w pierwszym gtosowaniu zaden
      z kandydatow nie uzyskal wymaganej wiekszosci gtosow, pi-zed kolejnymi turami
      glosowania usuwa si? z listy kandydatow nazwisko tego kandydata, ktory
      w poprzedniej furze glosowania uzyskal najmniejsza_ liczbe glosow. Jezeli te sama^
      najmniej szq, liczb? gtosow uzyskal'o dw^och lub wiecej kandydatow, przed kolejna^ tura_
      glosowania usuwa si^ nazwiska tych kandydatow.

8.    Jezeli w wyniku zastosowanej procedury okreslonej w ust. 3-7 nie dojdzie do wyboru,
      Rada moze przerwac obrady nie wiecej niz na 7 dni, ustalajac jednoczesnie termin
      wznowienia obrad i przeprowadza ponownie wybor Przewodniczacego Rady.

                                         @18.

1.   Wybrany Przewodniczacy Rady obejmuje niezwtocznie przewodnictwo obrad.
2.   Rada   na   wniosek   Przewodniczacego   Rady   ustala   tennin   wyboru

      Wiceprzewodniczacych Rady i Starosty.

                                      ROZDZIAL 3

                           PRZEWODNICZACY RADY POWIATU

                                         @19.

1.   Zadaniem Przewodniczacego Rady jest wylacznie organizowanie pracy Rady, w tym.
      w szczegolnosci:
      1) zwolywanie sesji Rady,
      2) prowadzenie obrad Rady,
      3) czuwanie nad tokiem i terminowoscia_prac Rady,
      4) nadawanie biegu inicjatywomuchwatodawczym,
      5) udzielanie radnym niezbednej pomocy w ich pracy,
      6) sprawowanie pieczy nad porzq_dkiem w czasie posiedzen Rady.

2.   Z upowaznienia Przewodniczacego Rady zadania okreslone w ust. 1 moze wykonywac
     wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz^cy Rady. W przypadku nieobecnosci
     Przewodniczacego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodniczacego Rady, zadania
     Przewodniczacego Rady wykonuje Wiceprzewodniczacy Rady najstarszy wiekiem.

                                         @20.

1.   Rada wybiera dwoch Wiceprzewodniczacych Rady.
2.   Kandydatow na Wiceprzewodniczacych Rady zgtasza Przewodniczacy Rady lub grupa

     co najmniej 3 radnych.



          3.   Do wyboru Wiceprzewodniczacych Rady stosuje sie odpowiednio przepisy @ 17
               ust. 3 i 5 - 8.

                                                   @21.

          1.   Rada moze odwolac Przewodniczacego Rady lub Wiceprzewodniczacego Rady na
               wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skladu Rady Powiatu, ziozony na pismie.

          2.   Do odwol'ania Przewodniczacego Rady oraz do wyboru nowego Przewodniczacego
               Rady stosuje sie odpowiednio przepisy @ 17 ust. 3 i 5 - 7 z tym, ze obradom
               przewodniczy najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczacy Rady obecny na sesji.

          3.   Do   odwolania  Wiceprzewodniczacego   Rady   oraz  do   wyboru  nowego
               Wiceprzewodniczacego  Rady  stosuje  si^  odpowiednio  przepisy  paragrafu
               poprzcdzajacego oraz paragrafu niniejszego.

          4.   W przypadku rezygnacji Przewodniczacego Rady lub Wiceprzewodniczacego Rady,
               Rada Powiatu podejmuje uchwal? w sprawie przyjecia rezygnacji zwykh^ wiekszoscia^
               glosow, nie pozniej niz w ciagu 1 miesiaca od dnia zfozenia rezygnacji. Niepodjecie
               uchwaly w tym terminie jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji przez Rade

 ^P           z up-iywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym. powinna bye podjeta uchwa.la.

                                               ROZDZIAL 4

                                          SESJTE RADY POWIATU

                                                   @22.

          1.   Rada Powiatu obraduje na sesjach zwolywanych przez Przewodniczacego Rady
               w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na kwartat.

         2.    Sesja Rady odbywa sie najednym posiedzeniu, z zastrzezeniem @ 27.
         3.   Obrady Rady Powiatu sajawne.
         4.   Jezeli przepisy ustawy nie stanowiq, inaczej, uchwaty Rady zapadajq_ zwyldq_

               wiekszoscia, gtosow w obecnosci co najmniej potowy ustawowego sktadu Rady
               w gl'osowaniujawnym. Glosowanie tajne przeprowadza sie w przypadkach okresloi^ch
               w ustawie.

^                                            @23.

         1.    0 terminie i miejscu sesji zawiadamia si^ radnych listownie na adres podany przez
               radnego, nie pozniej niz 7 dm przed terminem sesji. Przepis @ 15 ust. 3 zd. drugie
               stosuje sie odpowiednio.

         2.   Zawiadoniienie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac miejsce, dzien i godzine
               rozpoczecia sesji, porzadek obrad, projekty uchwal: oraz inne dokumenty zwiazane
               z porzadkiem obrad.

         3.   Materiaty na sesje, ktorych przedmiotem jest uchwalanie budzetu powiatu oraz
               rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu, dorecza sie radnym co najmniej 14 dni
               przed rozpoczeciem sesji.

         4.   Na wniosek Zarzadu lub co najmniej 1/4 ustawowego skladu Rady Powiatu
              Przewodniczacy obowiazany jest zwotac sesj? na dzien przypadajacy w ciagu 7 dni od
              dnia ztozenia wniosku. Wniosek o zwolanie sesji powinien spelniac wymogi okreslone
              w ust. 2. W przypadku zwotania Sesji w trybie, o ktorym mowa powyzej, nie wymagane
              jest uprzednie zwolanie posiedzen stafych komisji.

@s.   Na \vniosek Radnego materiafy na Sesj? moga^ bye dostarczane za posrednictwem
              poczty elektronicznej.



                                          @24.

 1.    Przed kazdq, sesja_ Przewodniczacy Rady Powiatu, po zasiegnieciu opinii Starosty, ustala
      liste gosci zaproszonych na sesje.

 2.    W sesjach Rady Powiatu uczestniczq_ - z glosem doradczym @ sekretarz powiatu
      i skarbnik powiatu.

 3.   Do udzialu w sesjach Rady moga^ zostac zobowiazani - przez Starost? - kierownicy
      jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz kadra
      kierownicza Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

                                         @25.

 1.   Przewodniczacy Rady otwiera, prowadzi i zamyka sesje Rady.
 2.   Przewodniczacy   Rady   moze   powierzyc   prowadzenie   sesji   jednemu

      z Wiceprzewodniczacych Rady.
 3.    Potwierdzeniem obecnosci radnego na sesji jest ziozony przez niego podpis na liscie

      obecnosci.
4.   Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu

      Rady.
s.   W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy sie ponizej potowy

      ustawowego skladu Rady - niemozliwe jest wowczas podejmowanie uchwal -
      Przewodniczacy Rady moze przerwac obrady i wyznaczyc termin kontynuowania sesji.
      Jednoczesnie poleca on odnotowac do protokol'u nazwiska radnych, ktorzy opuscili
      obrady, nie zgtaszajac wczesniej tego faktu i nie podajac powodu opuszczenia sesji.

6.   Otwarcie sesji Rady Powiatu nastepuje wraz z wypowiedzeniem przez
      Przewodniczacego Rady formuly: ,,0twief'am obrady (podaje numer) sesji Rady
      Powiatu w Sierpcu".

7.   Po otwarciu sesji Przewodniczacy Rady:
      1) stwierdza na podstawie listy obecnosci prawomocnosc obrad,
      2) przedstawia porzadek obrad,
      3) pyta o wnioski w sprawie zmiany, badz uzupelnienia porzadku obrad,
      4) prowadzi obrady zgodnie z porzadkiem,
      5) prowadzi procedure gl'osowania.

8.   Po wyczerpaniu porzadku obrad Przewodniczacy Rady konczy sesje wypowiadajac
      formule: ,,Zamykam (podaje numer) sesje Rady Powiatu w Sierpcu".

                                         @26.

1.   Porzadek sesji Rady ustala Przewodniczacy Rady, po zasiegnieciu opinii
      Wiceprzewodniczacych Rady i Starosty, z tym ze nie moze odmowic umieszczenia
     w porzadku obrad spraw wniesionych przez Zarzad Powiatu.

2.   Rada moze wprowadzic zmiany w porzadku obrad bezwzglednq, wiekszoscia; glosow
     ustawowego skladu Rady.

3.    Wnioski o uzupelnienie lub zmiane porzadku obrad moze zglosic Przewodniczacy,
     Wiceprzewodniczacy, komisja, klub radnych albo Zarzad Powiatu.

4.   Wnioski, o ktorych mowa w ust. 3 poddaje sie pod glosowaniejawne w kolejnosci ich
     zgtoszenia.

5.    W przypadku nie zgloszenia wnioskow, o ktorych mowa w ust. 3, Przewodniczacy
     Rady stwierdza przyjecie porzadku obrad sesji.

6.   Porzadek obrad kazdcj sesji powinien obejmowac w szczegolnosci:



       1) przyjecie protokolu poprzedniej sesji,
       2) informacje przewodniczacego rady, przewodniczacych komisji oraz oswiadczenie

           przewodniczacych klubow,
       3) sprawozdanie Starosty z dzialalnosci Zarzadu Powiatu w okresie od poprzedniej

           sesji,
       4)  interpelacje i zapytania radnych,
       5) rozpatrzenie projektow uchwal Rady Powiatu lub zajecie stanowiska:

           a)   wystapienie sprawozdawcy lub przedstawiciela Zarzadu Powiatu,
           b)   opinie komisji Rady,
           c)   dyskusja,
           d)   podjecie uchwaly.

       6) wnioski i oswiadczenia radnycli
       7) sprawy rozne.

                                           @27.

    1. Porzadek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostac wyczerpany w zasadzie najednym
       posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczacego Rady lub Wiceprzewodniczacego,
       Zarzadu lub klubu radnych, Rada Powiatu moze postanowic - w drodze glosowania -
       o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
       samej sesji.

   2. 0 przerwaniu obrad zgodnie z ust. 1, Rada Powiatu moze postanowic w szczegolnosci
       ze wzgledu na niemozliw^osc wyczerpania porzadku obrad lub koniecznosc jego
       rozszerzenia, potrzebe dostarczenia dodatkowych materialow lub inne nieprzewidziane
       przeszkody uniemozliwiajace Radzie Powiatu podejmowanie uchwaL

   3. W protokole z obrad Rady odnotowuje sie przerwanie obrad, o ktorym mowa w ust. 1,
       imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia
       opuscili obrady przed ich zakonczeniem. 0 kontynuowaniu obrad w innym terminie na
       kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, powiadamia sie radnego nieobecnego.

                                           @28.

 i-   Nad punktami przyjetego porzadku obrad przeprowadza sie dyskusje.
2.   W dyskusji nad kazdym punktem porzadku obrad radny moze zabrac gtos tyiko dwa

      razy. Powtomie radny moze zabrac gtos tyiko w celu ztozenia sprostowania lub zadania
      pytania.

3.    Gtosu udziela si? w kolejnosci zgloszen.

                                           @29.

1.   Wystapienie radnego nie powinno trwac dmzej niz 10 minut, a przy sidadaniu
      sprostowania nie diuzej niz 2 minuty. W szczegolnych przypadkach Przewodniczacy
      Rady moze zezwolic radnemu na przemawianie dmzej niz 10 minut.

2.    Ograniczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedstawiciela wnioskodawcow,
      chyba, ze Przewodniczacy Rady postanowi inaczej.

3.   Przew^odniczacemu Rady, Staroscie, Wicestaroscie i czlonkom Zarzadu Powiatu
      przysluguje prawo do zabrania gtosu poza kolejnosci^ mowcow.

4.    Jesli tresc, sposob wystapienia lub zachowanie radnego zakloca porzadek obrad lub
      uchybia powadze Rady, Przewodniczacy Rady przywoluje radnego do porzadku, a gdy
      przywolanie nie skutkuje, moze odebrac mu glos. Fakt ten odnotowuje sie w protokole
      sesji.
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                                           @30.

 1.   Przewodniczacy Rady udziela glosu radnemu dia zgloszenia wniosku o charakterze
      formalnym w kazdej chwili, poza kolejnoscia^mowcow.

2.   Przedmiotem wniosku formalnego mogq_byc wylacznie sprawy dotyczace:
      1) sprawdzenia kworum w czasie glosowania,
      2) zamkniecia listy mowcow,
      3) zakonczenia dyskusji i przystapienia do podjecia uchwa.ly,
      4) zarzadzenia przerwy,
      5) glosowania bez dyskusji,
      6) odeslaniaprojektuuchwaily do komisji,
      7) ponownego przeliczenia gtosow,
      8) zwrocenia uwagi na niestosownosc wypowiedzi.

3.    Wnioski formalne, o ile jest taka potrzeba, rozstrzyga sie niezwiocznie po wysh-ichaniu
      glosu ,.za" i gtosu ,,przeci-w" w gtosowaniujawnym.

                                           @31.

1.   Przewodniczacy Rady moze z wlasnej inicjatywy, na wniosek radnego lub po
      uprzednim zgloszeniu sie do zabrania glosu udzielic glosu osobom zaproszonym na
      sesje Rady i osobom uczestniczacym w sesji Rady.

2.    Przepis @ 29 ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.
3.   Przewodniczacy Rady, po uprzednim zwroceniu uwagi, moze nakazac opuszczenie sali

      obrad osobom bedacym. publicznoscia, ktore swoim zachowaniem zak'tocaja^ porzadek
      obrad lub naruszaja^powage Rady.

                                           @32.

1.    Z przebiegu sesji sporzadza si^ protokoh
2.   Protokol z sesji Rady Powiatu powinien zawierac w szczegolnosci:

      1) okreslenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczecia
          i zakonczenia, imiona i nazwiska Przewodniczacego Rady (obrad) i osoby
          sporzadzajacej protoko-1,

      2) stwierdzenie prawomocnosci obrad,
      3) odnotowanie przyjecia protokolu z poprzedniej sesji,
      4) porzadek obrad,
      5) przebieg obrad, a w szczegolnosci zwiezia, tresc wystapien, teksty zgloszonych

          i uchwalonych wnioskow, odnotowanie zgloszenia pisemnych wystapien,
      6) przebieg glosowania i jego wyniki,
      7) podjete uchwaly,
      8) podpis Przewodniczacego Rady (obrad) i osoby sporzadzajacej protokol.

3.    Do protokolu dolacza siejako integralna_jego czesc:
      1) list^ obecnosci radnych,
      2) list? zaproszonych gosci,
      3) sprawozdailie Starosty z dzialalnosci Zarzadu w okresie od poprzedniej sesji,
      4) protokoly glosowan tajnych,
      5) zgtoszone na pismie wnioski radnych nie wygloszone na sesji,
      6) oswiadczenia i inne dokumenty ziozone na rece Przewodniczacego Rady.

4.    Protokol: z sesji Rady Powiatu wyklada sic do publicznego wgladu na 3 dni przed
      terminem kolejncj sesji.
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 5.    Poprawki i uzupelnienia do protokolu powi'nny bye wnoszone przez radnych nie pozniej
       niz do dnia poprzedzajacego termin odbycia sesji Rady, na ktorej nastepuje przyjecie
       protokolu.

 6.    Protokol: z poprzedniej sesji R.ady Powiatu powinien bye przyjetyjest przyjmowany na
       nastepnej sesji.

                                         , @33.

 Obsl'uge Rady Powiatu i jej komisji zapewnia wyodrebniona komorka organizacyjna
 wchodzaca w sidad Starostwa Powiatowego w Sierpcu - Biuro Rady i Zarzadu Powiatu.

                                        ROZDZIAL 5

                               PROCEDUR.A UCHWALODAWCZA

                                            @34.

 1.    Z inicjatywEl podjecia uchwaly mogq, wystapic:
       1) Zarzad Powiatu,
      2) Przewodniczacy Rady,
      3) komisje Rady,
      4) klub radnych,
      5) grupa co najmniej 5 radnych.

 2.   Tnicjatywa uchwalodawcza w sprawie uchwaly budzetowej i uchwaly o zmianie
      uchwaly budzetowej nalezy do wylacznej wlasciwosci Zarzadu Powiatu.

 3.   Projekty uchwal sklada sie w formie pisemn.ej na rece Przewodniczacego Rady.
 4.   Projekty uchwal: zglaszane przez podmioty wym.i.enione w ust. 1 pkt 2-5 wymagajq_

      zaopiniowania przez Zarzad Powiatu. Przepis nie doty'czy projektow uchwal:
          w sprawach wyborow Starosty,  czlonkow Zarzadu,  Przewodniczacego

      i Wiceprzewodniczacych Rady lub odwolania ich z funkcji,
      - w sprawach ustalenia wynagrodzenia Starosty,
      - w sprawach ustalenia skladow osobowych komisji Rady,
      - w sprawach rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Starosty i Zarzadu Powiatu,
      - w sprawie przyjecia planow pracy rady i komisji rady, w tym planu kontroli komisji
      rewizyjnej,
      - w spraw^ach przyjecia sprawozdan kierownikow powiatowych sfuzb, inspekcji i strazy.

5.   Projekty uchwa.! - za wyjatkiem spraw personalnych - powinny bye zaopiniowane przez
      wlasciwe komisje R.ady. Opinie odnosnie uchwal sa^ przedstawiane przez
      Przewodniczacych komisji podczas obrad Sesji.

6.   Przewodniczacy Rady przekazuje projekty uchwat wlasciwym komisjom i Zarzadowi
      Powiatu.

                                           @35.

1.   Projekty uchwal' powinny zawierac:
      1) tytui uchwaly,
      2) podstawe prawna,
      3) przepisy regulujace spra-wy7 bedace przedmiotem achwaly,
      4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie ucl'iwaly,
      5) okreslenie terminu wejscia w zycie uchwaly.

2.    Do projektu uchwaly dolacza sic uzasadnienic obejmuj^ce:
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      1) przedstawienie istniejacego  stanu w dziedzinie objetej  unormowaniem
          z wyjasnieniem potrzeb i celu wydania aktu prawnego,

      2) wykazanie roznic miedzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
          i faktycznym,

      3) przewidywane skutki spoleczne, gospodarcze i finansowe uchwaly oraz zrod-t-a
          finansowania.

3.    Do projektu uchwaly traktujacej o wyborze na okreslone stanowisko lub urzad przepisu
      ust. 2 nie stosuje sie.

                                         @36.

 1. Przewodniczacy Rady zamyka dyskusji po wyczerpaniu listy mowcow.
2. W razie potrzeby, Przewodniczacy moze zarzadzic przerw? w celu umozliwienia

   wlasciwej Kornisji lub Zarzadowi Powiatu zajecia stanowiska wobec zgloszonych
   wnioskow albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwaly lub innym
   dokumencie.

3. Po zamknieciu dyskusji Przewodniczacy Rady rozpoczyna procedure glosowania. Przed
   zarzadzeniem glosowania mozna zabrac glos tyiko w celu zgtoszenia i uzasadnienia
   wniosku formalnego o sposobie lub porzadku glosowania.

                                         @37.

1.    Kolejnosc glosowania w przedmiocie projektu uchwaly jest nastepujaca:
      1) glosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwaly w calosci, jezeli taki wniosek

          zostat zgloszony,
      2) gtosowanie poprawek i wnioskow mniejszosci do poszczegolnych przepisow, przy

          czym w pierwszej kolejnosci glosuje sie poprawki i wnioski mniejszosci, ktorych
          przyjecie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach lub wnioskach

          mniejszosci,
      3) glosowanie projektu uchwaly w catosci w brzmieniu przedstawionym przez

          komisje, ze zmianami wynikaja^cymi z przeglosowanych poprawek.
2.   Przewodniczacy Rady ustala w razie potrzeby kolejnosc gtosowania wnioskow.
3.   Przewodniczacy Rady moze odroczyc gtosowanie nad caloscia projektu uchwaly na

      czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjetych poprawek nie zachodza^
      sprzecznosci pomiedzy poszczegolnymi unormowaniami.

                                         @38.

1.    Podjetym uchwalom nadaje sie kolejne numery wyrazajac liczba^ ara.bskq_ numer
     uchwaly, cyfi-ami rzymskimi numer sesji oraz rok podjecia uchwafy. Uchwal? opatruje

      si? data_posiedzenia, na ktorym zostala podjeta.
2.   Uchwaly Rady podpisuje Przewodniczacy Rady. W przypadku nieobecnosci

     Przewodniczacego Rady, uchwaly podpisuje Wiceprzewodniczacy Rady prowadzacy
     obrady sesji Rady.

3.    Po podpisaniu uchwai: Przewodniczacy Rady przekazuje niezwiocznie Staroscie.
4.   Uchwaly ewidencjonuje sie w rejestrze uchwal: i przechowuje wraz z protokotami sesji

     Rady Powiatu. Rejestr prowadzi komorka Starostwa, o ktorej mowa w @ 33.
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                                            @3.9.

 1.    Starosta zobowiazany jest do przedlozenia Wojewodzie uchwal: Rady Powiatu w ciagu
      7 dni od dnia ich podjecia. Uchwala organu powiatu w sprawie wydania przcpisow
      porzadkowych podlega przekazaniu w ciagu 2 dni odjej podjecia.

 2.    Starosta przedklada rcgionalnej izbie obrachunkowej na zasadach okreslonych w ust. 1:
       1) uchwate budzetowa,
      2) uchwalc w sprawie absolutorium dia Zarzadu Powiatu,
      3) inne uchwaly objete zakresem nadzoru izby.

                                            @40.

 1. W sprawach nicwymagajacych podjecia uchwaly Rada Powiatu moze podejmowac:
      - postanowienia proceduralne,
      - deklaracje zawierajace samozobowiazanie sie do okreslonego postepowania,
      - oswiadczenia - zawierajace stanowisko w okreslonej sprawie,
      - apele - zawierajace form.alnie niewiazace wezwanie adresatow zewnetrznych do

        okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy czy zadania.
 2. Tresc dccyzji Rady, o ktorych mowa w ust. 1 moze bye odwzorowanajedynie zapisem do

    protokolu.

                                        ROZDZIAL 6

              PO WIA TO WE PRZEPISY PORZ4DKO WE I AKTY PRA WA MIEJSCO WEGO

                                           @41.

 1.   Powiatowe przepisy porzadkowe moze wydawac Rada Powiatu, jezeli jest to niezbedne
      do ochrony zycia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony srodowiska naturalnego albo
      do zapewnienia porzadku, spokoju i bezpieczenslwa publicznego, o ile przyczyny te
      wystepuja_naobszarze wiecej nizjednej gminy.

2.   Powiatowe przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w ust. 1, moga^ przewidywac za ich
      naruszenie kary grzywny w^'mierzane w trybie i na zasadach okreslonych w prawie
      o wykroczeniach.

3.   Powiatowe przepisy porzadkowe w przypadkach nie cierpiacych zwioki moze wydawac
      Zarzad Powiatu.

4.    Powiatow^c przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w ust. 3, podlegaja zatwierdzeniu na
   ' najblizszej sesji Rady Powiatu. Traca^ one moc w razie nie przedlozenia ich do

      zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowia^zujacej okresia
      R.ada Powiatu.

5.   Starosta przesyla przepisy porza^dkowe do wiadomosci organom wykonawczym gmin
      polozonych na obszarze powiatu i starostom sasiednich powiatow nastepnego dnia po
      ich ustanowieniu.

                                           @42.

i.   Akty prawa miejscowego powiatu stanowi Rada Powiatu w formic uchwaly, jezeli
      ustawa upowazniajaca do wydani.a aktu nie stanowi inaczcj.

2-   Akty prawa miejscowego podpisuje niezwiocznie po ich uchwaleniu Przewodniczacy
      Rady Powiatu i kicrujc do publikacji.

3.    Zasady i tryb oglaszania aktow praw;i miejscowego okresia odrebna ustawa.
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                                        ROZDZIAL 7

                                       GiOSOWANIE

                                           @43.

 W gtosowaniu na sesjach bioreiudzial' wylacznie radni Rady Powiatu w Sierpcu.
                                                                            /

                                           @ 44.

 1.    Glosowanie jawne polega na uniesieniu reki przez radnego na wezwanie
      Przewodniczacego Rady.

2.    Glosowanie jawne przeprowadza Przewodniczacy Rady Powiatu. Glosy liczone sa^
      przez radnego wyznaczonego przez Przewodniczacego Rady na Sekretarza obrad.

3.   Wyniki glosowania jawnego oglasza Przewodniczacy Rady Powiatu.
4.    Za glosy oddane uznaje sie te, ktore oddano ,,za", ^przeciw" oraz ^wstrzymuje^ sie".
5.    Wyniki glosowania jawnego odnotowuje sie w protokole sesji.

                                           @45.

 1.    Glosowanie tajne przeprowadza sie tyiko w przypadkach okreslonych w ustawach.
2.    Gfosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez R.ade Powiatu

      sposrod radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczacego komisji i jej
      sekretarza.

3.    Glosowanie tajne polega na wypehiieniu karty do gtosowania tajnego zgodnie
      z zasadami okreslonymi w regulaminie przyjetym przez rad? powia.tu.

4.    Karta do glosowania tajnego okresia przedmiot glosowania tajnego i jest oznaczona
      pieczecia^ Powiatu.

5.    Kart do glosowania nie moze bye wiecej niz radnych obecnych na sesji.
6.    Radni wrzucaja^kart? do g-losowania do zamknietej urny.
7.    Komisja skrutacyjna po ustaleniu wynikow gtosowania sporzadza protokol

      z glosowania tajnego zawierajacy wyniki glosowania. Protokol: na sesji Rady odczytuje
      przewodniczacy komisji skrutacyjnej.

8.    Protokol: z glosowania tajnego wraz z kartami do glosowania stanowi zaiacznik do
      protokolu sesji.

                                           @46.

1.    Gtosowanie zwykia^ wiekszoscia^ glosow oznacza, ze przyjety zostat wniosek, ktory
      uzyskal najwiekszd liczbe glosow. Glosow niewaznych lub wstrzymujacych sie nie
      dolicza sie do zadnej z grup glosujacych.

2.    Gtosowanie bezwzglednq_ wiekszosci@[ glosow oznacza, ze przyjety zostal wniosek,
      ktory uzyskal: co najmniej o jeden glos wiecej od sumy pozostalych wazme oddanych
      gl'osow - to znaczy przeciwnych i wstrzymujc^cych sie. W razie parzystej liczby waznie
      oddanych glosow, bezwzgledna wiekszosc stanowi 50 % waznie oddanych glosow plus
      1 waznie oddany. W razie nieparzystej liczby waznie oddanych glosow, bezwzglednq,
      wiekszosc glosow stanowi pierwsza liczba calkowita przewyzszajaca polowe waznie
      oddanych glosow.

3.   Bezwzgledna wiekszosc glosow ustawowego sktadu Rady Powiatu wynosi 9.
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                                       ROZDZIAL 8

                                 KOMTSJE RADYPO WIA TU

                                          @47.

 1.   Rada Powiatu, w drodze uchwaly, moze powolac ze swego grona stale i dorazne
      komisje do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiacych przedmiot prac
      Rady.'

2.    Do zadan komisji stalych nalezy w szczegolnosci;
      1) opiniowanie projektow uchwal Rady,
      2) opiniowanie i rozpoznawanie spraw przekazanych przez Rade, Przewodniczacego

          Rady oraz wnioskowanych przez czlonkow komisji,
      3) wystepowanie z inicjatywa^ uchwalodawcza_ wraz z przygotowaniem projektow

          uchwat,
      4) wspolpraca z innymi komisjami,
      5) realizacja zadan okreslonych w uchwalach Rady oraz wynikajacych z aktualnie

          zaistnialych potrzeb.
3.   Rada powolujac komisje dorazna, okreslajej zakres zadan oraz sklad osobowy, a takze

      termin, najaki zostala powolana.
                                         @48.

1. Rada Powiatu wybiera sklad osobowy komisji sposrod kandydatow zgloszonych
   Przewodniczacemu Rady przez zainteresowanych radnych oraz kluby radnych.

2. Pracq_ komisji kieruje jej przewodniczacy powolywany i odwotywany przez rade. Komisja
   moze powolac Wiceprzewodniczacego i sekretarza komisji.

3. Przewodniczacym Komisji nie moze bye czlonek Zarzadu Powiatu i Wiceprzewodniczacy
   Rady.

4. Radny ma obowiazek bye cztonkiem minimum 2 komisji stalych, a moze bye
   przewodniczacym tyiko jednej. Nie dotyczy to cztonka zarzadu i Wiceprzewodniczacego,
   ktory moze bye czfonkiem 1 komisji stalej.

5. W sklad komisji nie moze wchodzic przewodniczacy rady.
6. W przypadku Komisji Rewizyjnej stosuje sie przepis @ 58 statutu.

                                         @49.

1.1.    Komisje podlegaja^ Radzie Powiatu w calym zakresie swojej dzialalnosci, przedkladaja^
     jej swoje roczne plany pracy i sprawozdania z dziatalnosci.

2.   Roczny plan pracy komisja przedklada Radzie w pierwszym kwartale kazdego roku
      kalendarzowego. W pierwszym roku kadencji Rady - w ciagu trzech miesiecy od daty
      powolania komisji stalej.

3.    Sprawozdania z dzialalnosci komisji stalych i doraznych skladane sa^:
      1) na kazde zadanie Rady - w terminie jednego miesiaca od daty zazadania

          sprawozdania,
      2) przez komisje state - w pierwszym kwartale kazdego roku kalendarzowego oraz na

          zakonczenie kadencji,
      3) przez komisje dorazne - po zakonczeniu dzialalnosci.
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                                           @50.

 1.   Komisje pracuja^na posiedzeniach w obecnosci co najmniej potowy swojego skladu.
 2.    W posiedzeniach komisji, oprocz jej czlonkow, moga^ takze ucze.stniczyc:

      Przewodniczacy Rady, Wiceprzewodniczacy Rady, radni nie bedacy czlonkami komisji
      oraz cz-lonkowie Zarzadu Powiatu.

 3.    Przewodniczacy komisji moze zaprosic najej posiedzenie inne osoby, ktorych obecnosc
      jest uzasadniona ze wzgledu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

                                           @51.

 1.   Uchwaly komisji podejmowane sa^ zwykia^ wiekszoscia^ glosow w obecnosci co najmniej
      pofowy radnych powolanych do skladu komisji, w gtosowaniujawnym.

2.    W przedmiocie trybu glosowania oraz sposobu obliczania gtosow stosuje sie
      odpowiednio przepisy postanowien Statutu dotyczace glosowania na sesjach Rady
      Powiatu.

3.    Wnioski odrzucone przez komisj? umieszcza sie, na zadanie wnioskodaw^cy,
      w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszosci, w szczegolnosci w sprawach
      dotyczacych uchwal Rady.

                                           @52.

 1.    Przewodniczacy komisji kiemje jej pracami, a w szczegolnosci:
      1) wyznacza terminy i miejsce posiedzen komisji,
      2) ustala porzadek posiedzen,
      3) zawiadamia o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich czlonkow komisji, z co

          najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
      4) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cztonkom komisji niezbednych materialow,
      5) kieruje obradami komisji.

2.   W przypadku nieobecnosci przewodniczacego komisji, jego obowiazki wykonuje
      Wiceprzewodniczacy komisji.

3.   Przewodniczacy komisji obowiazany jest zwolac posiedzenie komisji na wniosek co
      najmniej 3 czlonkow komisji lub Przewodniczacego Rady.

                                           @53.

1.    Z posiedzenia komisji sporzadzanyjest protokol: w formie pisemnej, ktory zawiera:
      1) dat? i miejsce posiedzenia,
      2) imie i nazwisko przewodniczacego obradom komisji,
      3) porzadek obrad i stwierdzenie, ze komisja wladnajest do rozpatrywania porzadku

          obrad i podejinowania uchwaf,
      4) stwierdzenie, ze w posiedzemu uczestnicza^ zaproszone osoby,
      5) stwierdzenie przyjecia porzadku obrad,
      6) wnioski i opinie osob uczestnicza^cych w posiedzeniu,
      7) tresc przyjetych ustaleii i stanowisko komisji.

2.   Protokol winien bye podpisany przez przewodniczacego obradom komisji.
3.   Protokol zostaje wytozony na nastepnym. posiedzeniu komisji celem zapoznania sie

      z nim czlonkow komisji i zgl'oszenia ewcntualnych uwag.
4.    Przyjecie protokohj. nastepujc na posiedzeniu komisji, o ktorym mowa w ust. 3.
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                                            @54.

 Do protokolu z posiedzcnia komisji dolac.za sie:
       1) zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzcnia komisji,
      2) porzadek obrad podpisany przez przewodniczacego komisji,
      3) zaproszenia dia osob lub instytucji zaproszonych na posiedzenie,
      4) podpisana_ liste obecnosci,
       5) dokumenty dotyczace spraw rozpatrywanych przez komisje.

                                           @55.

 1.    Sprawozdanie komisji, o ktorym mowa w @ 49 ust. 3 przedstawia na sesji Rady Powiatu
      przewodniczacy komisji lub wyznaczony przez komisje radny sprawozdawca.

 2.   Na wniosek przewodniczacego komisji, Przewodniczacy Rady moze zaprosic na sesje
      Rady i udzielic glosu osobom, ktore uczcstniczyly w posiedzeniach komisji lub
      wykonywaly ekspertyzy lub zadania zlecone przez komisje, a nie sq_radnymi.

                                           @56.

 Kadencja komisji wygasa z uplywem kadencji Rady Powiatu.

                                           @57.

Rada Powiatu powoluje nastepujace komisje state:
    1) Rewizyjna;
    2) Budzetu i Promocji Powiatu, ktorej zakres dzialania obejmuja^ sprawy budzetu

        i promocji powiatu;
    3) Spraw Spolecznych, ktorej zakres dzialania obejmujq, sprawy:

        - zdrowia, opieki spolecznej i polityki prorodzinnej,
        - oswiaty, kultuiy, sportu i tmystki,
        - problemow bezrobocia i zagrozen spolecznych;

    3) Infrastruktury i Bezpieczenstwa Publicznego, ktorej zakres dzialania obejmuja^sprawy:
       - rolnictwa, lesnictwa, i ochrony srodowiska,
       - komunikacji, drogowni.ctwa i ladu przestrzennego,
       - praworzadnosci i bezpieczenstwa.

                                           @58.

1.    Komisja Rewizyjna w imieniu Rady Powiatu realizuje zadania kontrolne obejmujace
      dzialalnosc Zarzadu Powiatu oraz powiatowychjednostek organizacyjnych.

2.   Rada powiatu wybiera przewodniczacego oraz pozostalych cz'lonkow komisji
      rewizyjncj, w tym zastepce przewodniczacego i sekretarza komisji.

3.    Sklad Komisji Rewizyjnej liczy do 5 osob.
4.    W sklad Komisji RewizyjneJ wchodza^radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubow,

      z \vyjatkiem radnych pelniacych fankcje Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacych
      Rady Powiatu oraz bcdacych czlonkami Zarzadu Powiatu.

s.    Komisja Rewizyjna dziaia na podstawie rocznego planu kontroli zatwi.erdzonego przez
      Radc Powiatu.

6.   Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o ktorym mowa
      w ust. 3, do konca roku poprzedzajacego rok, ktorego dotyczy ten plan. Przepis nie
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      dotyczy planu pracy komisji w pierwszym roku kadencji Rady, ktory komisja       v-^

      przedklada w ciagu trzech miesiecy od daty powolania komisji.
 7.    (Comisja Rcwizyjna moze przeprowadzic kontrol? w zakresie i terminie nie

      przewidzianym w rocznym planie kontroli za zgoda^Rady Powiatu.
 8.    Przepis ust. 5 nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji powolywanych przez

      R.ad? Powiatu.

                                         @59.
                              /

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu powiatu i wystepuje z wnioskiem do Rady

Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarzadowi Powiatu. Wniosek
w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalnq_izbe obrachunkowa.

                                         @60.

 1. Kornisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykia^ wiekszosciq_
    glosow w glosowaniujawnym w obecnosci co najmniej polowy sktadu komisji.

2. Sekretarz komisji sporzadza z jej posiedzenia protokol, ktory podlega przyjeciu na       f^
    nastepnym posiedzeniu komisji.

3. Komisja rewizyjna moze zapraszac na swoje posiedzenia kierownikow powiatowych,
   jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja rewizyjna moze powotywac rzeczoznawcow, ekspertow i bieglych.

                                         @61.

1.    Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolp w oparciu o kryteria:
      1)  legalnosci,
      2) celowosci,
      3) gospodarnosci,
      4)  rzetelnosci,
      5) terminowosci.

2.   W celu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych, przewodniczacy komisji rewizyjnej
      wyznacza zespol kontrolny skladajacy sie z 2 do 3 cztonkow komisji. Kontrole moze
      przeprowadzic komisja w pelnym sktadzie.                                               /^

3.    Przewodniczacy komisji rewizyjnej, a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczacy,       ^-/
      udziela cztonkom zespolu pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli

      okreslajq_c w nim zakxes kontroli.
4.   W sklad zespotow kontrolnych moze wchodzic przewodniczacy i Wiceprzewodniczacy

     komisji.
5.    Przewodniczacy komisji rewizyjnej, a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczacy

      co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli zawiadamia na pismie
     kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

6.    Czlonkowie zespolu kontrolnego, przed przystai^ieniem do czynnosci kontrolnych, sa^
     obowiazani okazac kierownikowi kontrolowanej jednostki upowaznienie, o ktorym

     mowa w ust. 4.
7.    W pracach zespolu kontrolnego moga^ brae udzial w razie potrzeby specjalisci

     z dziedziny odpowiadajacej przedmiotowi kontroli.
8.    Komisja w rarnach prowadzoncj kontroli moze zlecac - za posredni.ct\ve.m Starosty -

     wykonanie ekspertyz lub zasiegac opinii bieglych.
9.   Komisja moze korzystac z materialow pochodzacych z zewnatrz, a dotyczacych

     kontrolowanej jednostki.                                                                  ('"}
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                                          @62.

 1.   Czlonek Komisji Rewizyjnej podlega wylaczeniu z udzia-tu w kontroli, jezeli przedmiot
      kontroli moze dotyczyc praw i obowiazkow jego albo jego malzonka, krewnych lub
      powinowatych.

 2.   Cztonek Komisji moze rowniez bye wylaczony z udzialu w kontroli, jezeli zachodza^
      okolicznosci mogace wywolac watpliwosci co dojego,bezstronnosci.

 3.    0 wyfaczeniu czlonka komisji z udzialu w kontroli rozstrzyga Komisja'Rewizyjna.

                                          @63.

 1.   Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych sa, obowiazani do zapewnienia
      warunJmw i srodkow niezbednych do prawidlowego przeprowadzenia kontroli,
      w szczegolnosci warunkow lokalowych, udostepnienia potrzebnych dokumentow oraz
      udzielenia informacji i wyjasnieii.

 2.   Zasady udostepniania wiadomosci prawnie chronionych reguluja^ powszechnie
      obowiazujace przepisy prawa.

 3.    Komisja rewizyjna wykonuje czynnosci kontrolne w dniach i godzinach pracy
      kontrolowanej jednostki.           /

 4.   Wykonywanie czynnosci kontrolnych nie moze naruszac porzadku pracy
      obowiazujacego w kontrolowanej jednostce.

                                         @64.

 1.    Komisja przed sporzadzeniem protokolu kontroli moze zasiegac opinii komisji stale],
      ktorej zakres dzialania obejmuje temat przedmiotu kontroli prowadzonej przez komisj?
      rewizyjna^. Uchwale komisji stalej wyrazajacej opinie komisja rew^izyjna zamieszcza
      w protokole pokontrolnym.

2.    Zespol kontrolny, w terminie 10 dni od zakonczenia kontroli, sporzadza protokol
      kontroli, ktory podpisujq, cztonkowie zespohl oraz kierownik kontrolowanej jednostki,
      ktory moze wniesc zastrzezenia do protokoh-i. Zespot niezwiocznie przedstawia
      podpisany protokol Komisji Rewizyjnej do akceptacji.

3.    Komisja Rewizyjna, na podstawie protokoh.1 kontroli, sporzadza i kieruje do kierownika
      kontrolowanej jednostki oraz do Zarzadu Powiatu, wystapienie pokontrolne zawierajace
      wnioski i zaiecenia usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci w okreslonym terminie.

4.   Do momenta podpisania protokolu pokontrolnego czlonkowie komisji zobowiazani sa_
      do powstrzymania sie od upubliczniania ustalen poczynionych podczas czynnosci
      kontrolnych.

5.    Kierownik kontrolowanej jednostki, do ktorej zostalo skierowane wystapienie
      pokontrolne, jest obowiazany zawiadomic Komisje Rewizyjnq_ o sposobie realizacji
      wnioskow i zaiecen w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ust. 5.

6.    Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymani.a wystapienia
     pokontrolnego, moze odwolac si? do Rady Powiatu. Rozstrzygniecie Rady jest
      ostateczne.

7.   Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wynikow kontroli
     zleconych przez Rade, \vynik6w kontroli wykonania budzetu powiatu oraz z realizacji
     rocznego planu kontroli.

8.    Sprawozdania z wynikow kontroli zleconych przez Rad? przedstawia sie niezwtocznie
     po zakonczeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok,
     oraz w kazdym czasie na zq_danie Rady.
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                                          @65.

 Cztonkowie Komisji Rewizyjnej sa^ obowiazani przestrzegac przepisow bezpieczenstwa
 i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczacych ochrony tajemnicy prawnie chronionych,
 obowiazujacych w kontrolowanej jednostce.

                                    , ROZDZIAL 9
 PROCEDURA ROZPATRYWANIA PRZEZ RAD^ POWIATU SKA.RG I WNIOSKOW

                                          @66.

 Rada Powiatu rozpatruje skargi dotyczace zadan i dzialalnosci Starosty, Zarzadu Powiatu,
 kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy orazjednostek organizacyjnych powiatu,
 za wyjatkiem spraw nalezacych do zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej.

                                          @67.

 Skardze, o ktorej mowa w @ 66 Przewodniczacy Rady nadaje bieg, a w szczegolnosci kieruje
niezwfocznie do organu lub osoby, ktorej skarga dotyczy celem ustosunkowania si? do
zarzutow wyznaczajac term.in odpowiedzi.

                                         @68.

Przewodniczacy Rady kieruje skarge wraz z odpowiedzia do Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu, celem zbadania skargi i przygotowania projektu uchwaly Rady wraz
z uzasadnieniem.

                                         @69.

 1. Komisja badajac skarge moze dzialac na posiedzeniach oraz przez zespoly kontrolne.
    Moze zasiegac takze opinii i korzystac z pomocy ekspertow spoza komisji.

2. Komisja w projekcie uchwaly wypowiada sie co do zasadnosci skargi. Ustalenia Komisji
    zawieraja propozycje odpowiednio:
    - uznanie skargi za bezzasadna^ wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
    - uznanie skargi za zasadna^ w catosci lub czesci wraz z wykazaniem uchybien w dziataniu

     osob lub organow oraz zaiecen, co do osoby i organow zobowiazanego do usuniecia
     uchybien. Propozycja uchwaly Rady uznajaca skarge za zasadna^ w czesci, zawiera
     dodatkowo uzasadnienie prawne i faktyczne tych czesci skargi, klore uznano za
     bezzasadne.

3. Jezeli Komisja Rewizyjna stwierdzi, iz Rada Powiatu nie jest organem wlasciwym do
    rozpatrzenia skargi, przekazuje ja^ niezwtocznie Radzie Powiatu celem podjecia uchwaly
    o przekazaniu skargi organowi wlasciwemu.

4. Komisja opracowuje projekt uchwaly wraz z uzasadnieniern w terminie zapcwniajacym
    zatatwienie skargi zgodnie z kodeksem postepowania administracyjnego.

                                         @70.

R-ozpatrzenie projektu uchwaly, o ktorym mowa w @ 69 ust. 2 i podjecie przez Rade Powiatu
uchwaly odbywa si? - na zasadach okreslonych w niniejszyni statucie - na najblizszej sesji,
liczac od dnia przedtozenia Przewodniczacemu Rady wynikow postepowania przez Komisje
Rewizyjna.



21

                                          @71.

 1. Korespondencje w sprawie skarg prowadzi i podpisujc Przewodniczacy Rady zachowujac
    zasady i terminy okreslone w kodcksie postepowania administracyjnego.

 2. Do odpowiedzi na skargt^ dolacza sie uchwa-te wraz z uzasadnieniem.

                                   , ROZDZIALIO

                                         RADNI

                                          @72.

 1.    Przed objeciem mandatu, na pierwszej sesji radny sklada slubowanic poprzez
      wypowiedzenie 1-Oty: "UROCZYSCIE SLUBUJE RZETELNTE I SUMIENNIE WYKONYWAC
      OBOWIAZKI WOBEC NARODU POLSKIEGO, STRZEC SUWERENNOSCT I INTERESOW
      PANSTWA POLSKIEGO, CZYW.C WSZYSTKO DLA POMYSLNOSCI OJCZYZNY, WSPOLNOTY
      SAMORZA^DOWEJ POWIATU I DORRA OBYWATELI, PRZESTRZEGAC KONSTYTUCJI I INNYCH
      PRAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ". Slubowanie moze bye ztozone z dodaniem
      zdania: ,,Tak mi dopomoz Bog".

 2.    Radny nieobecny na pierwszej sesji oraz radny, ktory uzyskal mandat w czasie trwania
      kadencji, sktada slubowanie na pierwszej sesji, na ktorej jest obecny.

                                         @73.

 1. Radni sa^ wybierani w wyborach bezposrednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborow
   do rady powiatu okresia ustawa.

 2. Radny wykonuje swoj mandat kierujac sie dobrem wspolnoty samorzadowej Powiatu.
 3. Radny nie jest zwiazany instrukcjami wyborcow.
 4. Radny zobowiazanyjest do utrzymywania stalej wiezi z mieszkancami i ich organizacjami,

   przyjmowania zglaszanych skarg, uwag i wnioskow oraz do przedstawiania ich organom
   Powiatu do rozpatrzenia.

 5. Radny jest obowiazany brae udzial w pracach rady i jej organow oraz tych instytucji
   samorzadowych, do ktorych zostat wybrany lub desygnowany.

6. Radny ma prawo udzialu w gtosowaniu na sesjach, prawo do wystepowania
   z interpelacjami oraz zapytaniami.

                                         @74.

 1. W zwiazku z wykonywaniern mandatu, radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
   dia fankcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje sie rowniez do osob wchodzacych
   w sklad Zarzadu Powiatu, a nie bedacych radnymi.

2. Rozwiazanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Powiatu wyrazonej
   w formie uchwaly. Przed podjeciem uchwaty w tym zakresie, Rada wysmcha argumenitow
   zaintcrcsowanych stron, umozliwiajac im swobodnq_ wypowiedz w ramach swego
   posicdzenia.

3. Wykonujac swoj mandat radny posl'uguje sie legitymacja^ stuzbowa, ktorej wzor okresia
   zaiacznik nr 2 do niniejszego statulu.

4. Ewidencj? wydanych Icgitymacji prowadzi Biuro R.ady i Zarzadu Powiatu.
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 1.   Radnemu przysluguja_ diety oraz zwrot kosztow podrozy sluzbowych poniesionych
      w zwiazku z wykonywaniem mandatu.

 2.   Zasady i wysokosc diet ustala Rada Powiatu, biorac pod uwage funkcje pelnione przez
      radnego.

3.   Pracodawca jest obowiazany zwalniac radnego od pracy zawodowej w celu
      umozliwienia radnemu brania udzialu w pracach organow7 Powiatu.

                                         @76.

 1.    Radny nie moze prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie
      z innymi osobami z wykorzystaniem mienia Powiatu.

2.   Radny obowiazanyjest do skiadania oswiadczen o swoim stanie majatkowym.
3.    Terminy i tiyb skiadania oswiadczen oraz skutki prawne wynikajace z ich nieztozenia,

      badz niezlozenia w terminie, okreslaja_ odrebne przepisy.

                                      ROZDZIAL 11

                                    KLUBYRADNYCH

                                         @77. @

1.   Radni mogq_tworzyc kluby radnych.
2.    Przynaleznosc radnych do klubujest dobrowolna.
3.   Radny moze nalezec tyiko do jednego klubu.

                                         @78.

1. Kf.ub radnych moze utworzyc co najmniej 3 radnych.
2. Ufrworzenie klubu radnych nalezy zglosic pisemnie Przewodniczacemu Rady Powiatu

   w ciagu 7 dni od dnia zebrania zatozycielskiego.
3. Zgloszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierac:                                     A
 1) imie i nazwisko przewodniczacego klubu,
 2) liste cztonukow klubu z okresleniem funkcji wykonywanych w klubie,
 3) nazw? klubu - jezeli klub ]a_ posiada.

4. Przewodniczacy Klubu pisemnie powiadamia Przewodniczacego Rady o zmianie sktadu
   osobowego Klubu na podstawie pisemnego oswiadczenia zainteresowanego radnego lub
   uchwaly Klubu.

5. Dzial-alnosc klubow radnych nie moze bye finansowana z budzetu powiatu.
6. Kluby radnych dziataja^ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin

   klubu nie moze bye sprzeczny ze statutem powiatu.
7. Przedstawiciele klubow mogq_ przedstawiac stanowiska klubow we wszystkich sprawach

   bedacych przedmiotem obrad Rady.
8. Kluby dzialaja^ przez okr-es kadencji Rady. Uplyw kadencji Rady jest rownoznaczny

   z rozwiazaniem klubow.
9. Kluby mogq_ ulegac wczesniejszemu rozwiazaniu na niocy uchwal' ich czlonkow,

   podejmowanych zgodnie z ich regulaminem wewnetrznym.
10.   Kluby dzialaja^wylacznie w ramachRady.                                              ^
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 11.   Kluby podlegaja, rozwiazaniu, gdy liczba ich cztonkow spadnie ponizej liczby
    okreslonej przepisem ust. 1.

                                        ROZDZIAL 12

                            INTER PELACJE IZAPYTANIA R.4DNYCH

                                            @79.

 1.    Radny ma prawo wnosic interpelacje i zapytania.
 2.    Interpelacje i zapytania radnych mog,a_ bye kierowane do Zarzadu Powiatu, Starosty albo

       komisji Rady, za posrednictwem Przewodniczacego Rady.
 3.    Inteipelacje wnoszone sa^ na pismie.
 4.    Radni moga_ zglaszac interpelacje na sesji lub w okresie miedzy sesjami.

                                            @80.

 1.   Interpelacje wnosi sie w sprawach o zasadniczym znaczeniu, dotyczacych istotnych
      problemow dzialalnosci organow Powiatu.

 2.    W tresci interpelacji radny:
       1) wskazuje adresata interpelacji,
      2) charakteryzuje stan faktyczny,
      3) formuhjje pytanie dotyczace zaistnialej sytuacji,
      4) sklada podpis, wskazujac adres lub inny sposob udzielenia odpowiedzi na

           interpelacje.

                                            @81.

 1.    Po otrzymaniu interpelacji Przewodniczacy Rady przesyla niezwtocznie interpelacje do
      adresata.

2.    Odpowiedz na interpelacjejest udzielana w formie ustnej lub pisemnej.
3.    Odpowiedz ustnq, sidada sie na sesji Rady Powiatu, a pisemnq_w ciagu 14 dni od dnia

      otrzymania interpelacji.

                                           @82.

1.    W przypadku uznania odpowiedzi za niezadowalajaca, radny, ktory ziozyl interpelacje,
      moze zwrocic sie do Przewodniczacego Rady z wnioskiem o dodatkowe wyjasnienia,
      a takze o umieszczenie intei-pelacji w porzadku obrad najblizszej sesji Rady Powiatu.

2.    Rozpatrzenie interpelacji na sesji Rady obejmuje:
      1) informacji o tresci interpelacji,
      2) udzielenie odpowiedzi na interpelacje, ktora nie moze trwac dmzej niz 8 minut,
      3) udzielenie na wniosek radnego dodatkowych wyjasnien, ktore nie moga_ trwac

          diuzej niz 5 minut.
3.   W sprawie rozpatrzenia interpelacji moze bye przeprowadzona dyskusja.

                                           @83.

i.   Zapytania sklada sie w sprawach dotyczacych bieza^cych problemow Powiatu,
     a w szczegolnosci w celu uzyskania informacji o okreslonym stanie faktycznym.
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2.    Zapytanie, wraz ze wskazaniem adresata, sklada si$ na pismie do Przewodniczacego
      Rady, najpozniej w dniu poprzedzajacym tennin obrad Rady. Zapytania moga^ bye
      skladane takze ustnie na sesji Rady.

3.    Odpowiedz na zapytanie powi.nna bye udzielona na sesji, na ktorej ztozono zapytanie.
4.   Adresat zapytania moze odmowic udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji,

      na ktorej ztozono zapytanie.

5.    W wypadku, o ktorym mowa w ust. 4, odpowiedz na zapytanie jest udzielana na pismie
      w ciagu 14 dni od daty otrzymania zapytania.

6.   Nad zapytaniem i udzielona^ odpowiedziq_ mozna nie przeprowadzac dyskusji.

                                         DZIAL III

                                     ZARZAD POWIATU

                                        ROZDZIAL 1

                                 POSTANOWIENIA OGOLNE

                                           @84.

1.   Organem wykonawczym Powiatu j est Zarzad, ktory dziala kolegialnie.
2.    W sklad Zarzadu wchodzi 5 osob:

      1) Starosta.jako Przewodniczacy Zarzadu,
      2) Wicestarosta,
      3) trzech czlonkow Zarzadu.

3.   Czlonkowie Zarzadu moga_ bye wybrani rowniez spoza skladu Rady Powiatu.
4. Cztonkiem Zarzadu Powiatu nie moze bye osoba, ktora nie jest obywatelem polskim.

                                           @85.

1. Zarzad realizuje zadania okreslone w ustawach i Statucie, a w szczegolnosci:
      1) wykonuj e uchwaly Rady Powiatu,
      2) przygotowuje projekty uchwal: Rady Powiatu,
      3) gospodaruje mieniem Powiatu,
      4) wykonuje budzet Powiatu,
      5) kieruje, koordynuje i kontroluje dzialalnosc jednostek organizacyjnych Powiatu,

          w tym zatrudnia i zwalnia ich kierownikow, o ile przepisy szczegole nie stanowia^
          inaczej.

 2. Zarzad przedklada Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu.
 3. W realizacji zadan Zarzad Powiatu podlega wylacznie Radzie Powiatu.
 4. Zarzad wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek

   organizacyjnych Powiatu
                                           @86.

 1. Zarzad Powiatu dziala zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
2. Roczny plan pracy Zarzadu winien bye uchwalony najpozniej w pierwszym kwartale

   kazdego roku kalendarzowego.
 3. W razie potrzeby Zarzad moze dokonywac zmian i uzupelnien w rocznym planie pracy.
4. Termin rozpatrzenia informacji z realizacji rocznego planu pracy okresia kazdorazowo

   Zar'zad w uchwale przyjmujacej plan pracy.
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                                       ROZDZIAL 2

                                        STAROSTA

                                          @87.

 1.   Wyboru Starosty dokonuje sie bezwzglednq, wiekszoscia, gtosow ustawowego skladu
      Rady w-glosowaniu tajnym, w ciagu 3 miesiecy od dnia ogloszenia wynikow wyborow
      przez wlasciwy organ wyborczy.

 2.   Kandydata na Staroste moze zgtosic:
       1) grupa co najmniej 5 radnych,
      2) klub radnych.

 3.    Zgtoszeni kandydaci przedstawiajq, Radzie Powiatu swoja^ koncepcje rcalizacji zadan
      Powiatu. Nad ich wystapieniami przeprowadza si? dyskusje.

 4.   Do wyboru Starosty przepisy @ 17 ust. 5-8 stosuje sie odpowiednio.

                                          @88.

    1. Pracodawca^ Starosty jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
    2. Ze Starosty nawiazuje si? stosunek pracy na podstawie wyboru.
    3. Czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Starosty, zwiazane z nawiazaniem

        i rozwiazaniem stosunk'u pracy, wykonuje Przewodniczacy Rady Powiatu, a pozostale
        czynnosci - wyznaczona przez Staroste osoba zastepujaca lub Sekretarz Powiatu,
        z tym, ze wynagrodzenie Starosty ustala Rada Powiatu, w drodze uchwaly.

                                          @89.

Do zadan Starosty naleza_ sprawy okreslone w ustawach, a w szczegolnosci:
      1) reprezentowanie Powiatu na zewnatrz,
      2) kierowanie biezacymi sprawanii Powiatu,
      3) organizowanie pracy Zarzadu Powiatu,
      4) wykonywanie n.ink.cji zwierzchnika smzbowego wobec kierownikow powiatowych

          jednostek organizacyjnych oraz pracownikow Starostwa Powiatowego,
      5) podpisywanie uchwal Zarzadu Powiatu,
      6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

          nalezacych do wlasciwosci Powiatu, chyba, ze przepisy szczegolne przewiduja
          wydawanie decyzji przez Zarzad Powiatu,

      7) przedkl'adanie na posiedzenia Zarzadu inicjatyw i projektow uchwal w sprawach
          kadrowych dotyczq_cych kierownikowpowiatowychjednostek organizacyjnych.

      8) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodziq_ oraz oglaszanie
          i odwolywanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

                                         @90.

Starosta sklada. Radzie Powiatu - na kazdq_ sesj? - sprawozdanie z dzia-talnosci Zarzadu
v/ ola-esie od poprzedniej sesji.
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                                         @91.

Starosta moze upowaznic na pismie Wicestaroste, poszczegolnych cztonkow Zarzadu
Powiatu, pracownikow Starostwa Powiatowego, powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz
kierownikow jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,
o ktorych mowa w @ 89 pkt 6.

                                              /

                                         @ 92.       @

 1.   Rada Powiatu moze odwolac Starost? z innej przyczyny niz nieudzielenie Zarzadowi
      Powiatu absolutoriumjedynie na wniosek 1/4 ustawowego skladu Rady. Wniosek wraz
      z uzasadnieniem sklada sie na pismie i podlega zaopiniowaniu przez Komisje
      Rewizyjna,

2.    Odwolanie Starosty nastepuje wiekszoscia^ 3/5 glosow ustawowego skladu Rady,
      w glosowaniu tajnym. Gtosowanie przeprowadza sie, po zapoznaniu si? z opinii
      Komisji Rewizyjnej, na nastepnej sesji Rady po tej, na ktorej zgloszono wniosek
      o odwohmie, nie wczesniej jednak niz po uplywie 1 miesiaca od dnia zgloszenia
      wniosku.

3.   W przypadku, gdy wniosek o odwolanie Starosty nie uzyskal wymaganej wiekszosci
      gtosow, kolejny wniosek o odwolanie Starosty moze bye zgtoszony nie wczesniej niz
      po uptywie 6 miesiecy od poprzedniego glosowania.

4.   Odwolanie Starosty jest rownoznaczne z odwolaniem calego Zarzadu Powiatu albo
      ziozeniem rezygnacji przez caly Zarzad.

5.   Rada Powiatu na uzasadniony wniosek Starosty moze odwolac poszczegolnych
      cztonkow Zarzadu Powiatu zwyk^ wiekszoscia_ glosow w obecnosci co najmniej
     potowy ustawowego skladu Rady, w gtosowaniu tajnym.

6.   Odwolany Zarzad Powiatu lub jego poszczegoini cztonkowie pelnia^ dotychczasowe
      obowiazki do czasu wyboru nowego Zarzadu lub poszczegolnychjego czlonkow. Rada
     Powiatu moze zwolnic czlonka Zarzadu z tego obowiazku.

                                         @93.

1.    W przypadku ziozenia rezygnacji przez Staroste jej przyjecie nastepuje zwykia^
     wiekszoscia; gl'osow w glosowaniu jawnym.

2.    W przypadku rezygnacji Starosty, Rada Powiatu na najblizszej sesji podejmuje uchwale
     o przyjeciu rezygnacji calego Zarzadu.

3.   Niepodjecie uchwaly, o ktorej mowa w ust. 2, jest rownoznaczne z przyjeciem
     rezygnacji z uplywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym odbyla sie sesja Rady
     Powiatu, o ktorej mowa w ust. 2.

4.   W przypadku ztozenia rezygnacji z cztonkostwa w Zarzadzie Powiatu przez czlonka nie
     bedacego jego przewodniczacym, Rada Powiatu podejmuje uchwaly o przyjeciu
     rezygnacji i zwolnieniu z pelnienia obowia^zkow czlonka Zarzadu zwykfel wiekszoscia^
     nie pozniej niz w ciagu 1 miesiaca od dnia ztozenia rezygnacji. Niepodjecie uchwaly
     w tym terminie jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji z uplywem. ostatniego dnia
     miesiaca, w ktorym powinna bye podjeta uchwala.

5.    W przypadku ziozenia rezygnacji przez caly Zarzad Powiatu przepis @ 93 ust. 6 zdanie
     pierwsze stosuje sie odpowiednio.
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                                      ROZDZIAL 3

                            CZLONKOWIE ZARZADU POWIATU

                                         @94.

 1.    Rada Powiatu na wniosek Starosty dokonuje wyboru pozostalych cz-tonkow Zarzadu
      Powiatu, w tym Wicestaroste, w ciagu 3 miesiecy od daty ogtoszenia wynikow'
      wyborow przez wlasciwy organ wyborczy.

2.   Nad wnioskiem Starosty przeprowadza sie debate. Radni moga^ zadawac kandydatom

      pytania.
3.   Wyboru pozostalych cztonkow Zarzadu Powiatu dokonuje sie zwykl-a_ wiekszoscia^

      gtosow w obecnosci co najmniej potowy ustawowego skladu Rady Powiatu
      w gtosowaniu tajnym.

                                         @95.

1.   Z Wicestarosta^ nawiazuje sie stosunek pracy na podstawie wyboru.
2.   Pracodawca^ Wicestaro sty jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
3.   Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wicestarosty wykonuje Starosta

     Powiatu.
                                         @96.

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie okreslonym przez Staroste oraz
zastepuje Staroste w czasie, gdy Starosta nie moze pemic obowiazkow shizbowych. Zakres
zastepstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Starosty.

                                         @97.

Do zadan czlonka Zarzadu Powiatu nalezy inicjowanie kierunkow pracy Zarzadu,
przedkladanie odpowiednich projektow uchwal na posicdzeniach Zarzadu oraz realizowanie
polityki ustalonej przez Zarzad.

1.    Cztonek Zarzadu Powiatu, upowazniony przez Staroste, reprezentujc Zarzad pi-zed Ra.6-^
      Powiatu w sprawach rozpatrywanych z inicjatywy Zarzadu.

2.    Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.
3.   Cztonek Zarzadu Powiatu jest obowiazany brae czynny udzial w rozpatrywaniu spraw

      i podejmowaniu uchwal: przez Zarzad.

                                        R.OZDZIAL 4

                 ZWOLYWANIE I ODBYtVANIE POSIEDZEN ZARZADU POWA TU'

                                           @99.

1.    Zarzad Powiatu obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Staroste w miar?
      potrzeb, jednak nie rzadziej niz dwa razy w miesiacu.

2.   Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w obecnosci co najmniej 3 cztonkow Zarzadu, w tym.
      Starosty - lub w przypadku jego nieobecnosci - Wicestarosty.
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 3.   Starostajest obowiazany zwolac posiedzenie Zarzadu na pisemny wniosek co najmniej
      2 czlonkow Zarzadu, w terminie 5 dni od dnia ziozenia wniosku.

 4.    W posiedzeniach Zarzadu uczestnicza^ Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu, jednakze
      tyiko z gtosem doradczym.

 5.    W posiedzeniach Zarzadu moga^ rowniez uczestniczyc osoby zaproszone przez Staroste,
      a w szczegolnosci: Przewodniczacy Rady Powiatu, Wiceprzewodniczacy Rady Powiatu
      oraz przewodniczacy komisji Rady, a takze radni, ,pracownicy Starostwa Powiatowego
      i kierownicyjednostek organizacyjnych Powiatu oraz sluzb, inspekcji i strazy.

                                           @100.

 1.   Zawiadomienie o posiedzeniu Zarzadu wraz z porzadkiem obrad i niezbednyrni.
      materialami przekazuje sie cztonkom Zarzadu najpozniej na 3 dni przed planowanym
      terminem posiedzenia.

2.    W razie potrzeby Starosta moze zwolac posiedzenie Zarzadu w inny sposob, bez
      zachowania trybu okreslonego w ust. 1.

3.    Uzupelnienie lub zmiana porzadku posiedzenia moze nastapic na posiedzeniu Zarzadu
      na wniosek czlonka Zarzadu.

                                           @101.

 1. Zarzad rozstrzyga wszystkie sprawy nalezace do jego kompetencji w formie uchwal lub
    w przypadkach okreslonych ustawami - w formie decyzji administracyjnych.

 2. Inicjatywa uchwatodawcza przysmguje cztonkom Zarzadu, Skarbnikowi i Sekretarzowi

    Powiatu.
 3. Uchwaly Zarzadu zapadaja zwykla_ wiekszoscia^ gtosow, w obecnosci co najmniej

    3 cztonkow Zarzadu, w gtosowaniu jawnym, chyba ze przepisy ustaw^owe stanowiq_
    inaczej.

 4. W sprawach niewymagajacych podjecia uchwaly Zarzad Powiatu moze podejmowac:
      " postanowienia proceduralne,
      - deklaracje zawierajace samozobowiazanie sie do okreslonego postepowania,
      - oswiadczenia - zawierajace stanowisko w okreslonej sprawie,
      - apele - zawierajace formalnie niewiazace wezwanie adresatow zewnetrznych do

       okreslonego postepowania, podjecia inicjatywy czy zadania.
 5. Tresc decyzji Zarzadu, o ktorych mowa w ust. 4 moze bye odwzorowanajedynie zapisem

    do protokolu.
 6. Uchwaly Zarzadu podpisuja, wszyscy cztonkowie Zarzadu obecni na posiedzeniach,

    natomiast decyzje w sprawach administracji publicznej podpisuje Starosta lub - podczas
   jego nieobecnosci @ Wicestarosta. W decyzjach wymienia sie imiona i nazwiska czlonkow

    zarzadu, ktorzy brali udzial w podjeciu decyzji.

                                          @102.

1.   Obsluge techniczno - organizacyjna, posiedzen oraz wlasciwe prowadzenie

      dokumentacji Zarzadu zapewnia Sekretarz Powiatu.
2.    Sekretarz Powiatu odpowiada w szczegolnosci za:

      1) zebraniepropozycji spraw przygotowanych na posiedzenie Zarzadu,
      2) przedstawienie Staroscie projektu porzadku posiedzenia,
      3) powiadomienie czlonJcow Zarzadu oraz osob zaproszonych o terminie i porzadku

          posiedzenia,
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      4) terminowosc dostarczenia osobom, o ktorych mowa w punkcie 3, mat.eri.al6w
          przygotowanych na posiedzenie Zarzadu.

3.   Na posiedzeniach Zarzadu sprawy bedace przedmiotem posiedzenia, referowac moga^
     pracownicy Starostwa Powi.atowego lub kierownicy powiatowych jednostek
     organizacyjnych, wyznaczani kazdorazowo przez Staroste.

4.    Sekretarz Powiatu jest odpowiedzialny za przekazanie do realizacji podjetych na
     posicdzemu Zarzadu uchwal, decyzji i uzgodnien; wlasciwym osobom lub podmiotom.

                                      ROZDZIAL 5

         TRYB PRZYGOTOWANIA I DOKUMENTOWANIA POSIEDZEN ZARZADU POWIATU

                                         @103.

 1. Prawo wystepowania z wnioskiem o wydanie aktu pranego przysmguje: Staroscie,
   Wicestaroscie, czlonkowi Zarzadu, Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom
   komorek organizacyjnych Starostwa, a takze kierownikom powiatowym jednostek
   organizacyjnych oraz smzb, inspekcji i strazy.

 2. Materialy przedkladane na posiedzenie Zarzadu musza_ bye kompletne, a w przypadku
   projektow uchwal powinny w szczegolnosci:

      1) bye przygotowane zgodnie z obowiazujacymi zasadaini legislacyjnymi,
      2) zawierac uzasadnienie obejmujace:

          a) przedstawienie istnicjacego stanu w dziedzinie objetej unonrLOwaniem
               z wyjasnieniem potrzeb i celu wydania aktu,

          b) wykazanie roznic miedzy dotychczasowym. a projektowanym stanem
               prawnym i faktycznym,

          c) zrodia finansowania oraz opis przewidywanych skutkow fmansowych
               zwiazanych z wejsciem aktu w zycie.

3. Projekty uchwal: Zarzadu oraz projekty uchwat Rady Powiatu przed przedtozeniem do
   rozpatrzenia przez Zarzad powinny bye:

           1) podpisane przez kierownika komorki organizacyjnej Starostwa lub kierownika
              jednostki organizacyjnej przygotowujaccgo projckt uchwaly,

           2) zaopiniowane przez:
                a) w sprawach finansowych - Skarbnika,
                b) pod wzgledem prawnym i redakcyjnym- radc^ prawnego;

           3) przedstawione Sekretarzowi celem przekazania do rozpatrzenia przez Zarzad.
4. Sekretarz weryfikuje projekt aktu prawnego i w przypadku, gdy nie odpowiada on

   wymaganiom okreslonym w niniejszym statucie zwraca do poprawienia.

                                        @104.

1. Uchwaly Zarzadu powinny zawierac kolejny numer wyrazony cyframi arabskimi
   oddzielonymi kropkami od cyfry arabskiej ola-eslajacej numer posiedzenia oraz cyfry
   oznaczajace rok kalendarzowy, a takze oznaczenie organu podejmuja^cego uchwale, date
   uchwaly oraz okresleniejej przedmiotu.

2. Uchwaty Zarzadu oznaczane sa^kolejnymi numerami w danej kadencji.
3. W tresci uchwaly nalezy:

      1) okreshc podstaw^ prawna ze wskazaniem zrodl'a publikacji,
     2) olu'eslic przedmiot uchwaly,
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      3) okreslic podmioty odpowiedzialne za wykonanie uchwaly lub nadzorujace jej
           realizacje,

      4) okreslic sposobjej wejscia w zycie,
      5) podac tytuly aktow, ktore tracq,moc.

4. Uchwaly podjete przez Zarzad podpisuje Starosta badz W^icestarosta w przypadku
   przewodniczenia posiedzeniu.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio do decyzji i postanowien z tym, ze w aktach tych
   wymienia si? imiona i nazwiska czlonkow Zarzadu, ktorzy brali udzial w ich podjeciu.

                                           @105.

 1. Przebieg posiedzenia Zarzadu jest protokotowany.
2. Protokol powinien zawierac co najmniej:

           1) numer kolejny posiedzenia oraz date,
           2) okreslenie osoby przewodniczacej posiedzeniu,
           3) porzadek posiedzenia,
           4) informacje o ewentualnej zmianie przewodniczacego posiedzenia,
           5) podjete uchwaly,
           6) wyniki gtosowan,
           7) tresc podjetych ustalen i rozstrzygniec z okresleniem terminu ich realizacji oraz

              podmiotu odpowiedzialnego za realizacje,
           8) zajete w poszczegolnych sprawach stanowiska i wyrazone opinie,
           9) tresc oswiadczen, stanowisk i opinii wyrazonych przez osoby zaproszone.

3. Lista obecnosci cztonkow Zarzadu i osob zaproszonych na posiedzenie Zarzadu stanowi
   zaiacznik do protokolu.

4. Protokoly z posiedzen Zarzadu oznaczane sa^ kolejnymi cyfi'ami arabskimi w kadencji,
   oddzielonymi kropkami od cyfry oznaczajace rok, w ktorym posiedzenie odbylo sie.

                                           @106.

1. Protokot przyjmowany jest na nastepnym posiedzeniu Zarzadu w drodze gtosowania
   o czym sporzadza sie wzmianke w protokole aktualnym.

2. 0 uwzglednieniu zgtoszonych wnioskow i zastrzezen do protokotu rozstrzyga Zarzad.

                                         DZIAL IV

                         SKARBNIKPOWIATU, SEKRETARZ POWIATU

                                           @107.

1. Skarbntk Powiatu jest glownym ksiegowym budzetu Powiatu.
2. Zadania Skarbnika Powiatu jako glownego ksiegowego budzetu Powiatu, okreslaja

   odrebne przepisy.
3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczace czynnosci prawnych mogacych

   spowodowac powstanie zobowiazan majatkowych.
4. Skarbnik Powiatu, ktory odmowit kontrasygnaty, ma jednak obowiazek jej dokonania na

   pisemne polecenie Starosty, przy rownoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu i
   regionalnej izby obrachunkowej.
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                                        @108.

1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzor nad wykonywaniem biezacych
   zadan przez komorki organizacyjne Starostwa Powiatowego, w szczegolnosci nad
   terminowym i prawidlowym zaiatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu
   organizacyjnego Starostw^a i instrukcji kancelaryjnej.

2. Sekretarz Powiatu ponadto zapewnia merytoiycznq_ i techniczno-organizacyjna^ obsluge
   posiedzen organow kolegialnych Powiatu' oraz wykonuje iime zadania w ramach
   upowaznien udzielonych przez Zarzqd Powiatu i Staroste.

                                        DZIAL V

       JEDNOSTKI ORGANIZA CY.INE POWIA TU, POWIA TOWE StUZBY, INSPEKCJE ISTRAZE

                                         @109.

 1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy si? w celu wykonywania zadan Powiatu.
 2. Do jednostek, o ktorych mowa w ust. 1, naleza:

     1)  Samodzielny Publiczny Zespot Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
     2)  Liceum Ogolnoksztalcace im. H. Sucharskiego w Sierpcu
     3)  Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
    4)  Zespo-l Szkot Zawodowych Nr 2 irn. Z. Wolskiego w Sierpcu
    5)  Zespol Szkot Nr 1 w Sierpcu
    6)  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sierpcu
    7)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu
    8) Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu
    9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
    10) Powiatowy Zespol Jednostek Budzetowych w Sierpcu
    11) Powiatowy Urzad Pracy w Sierpcu
    12) Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sierpcu
    13) Dom Pomocy Spo-t'ecznej w Szczutowie
    14) Kryta Plywalnia w Sierpcu.

3. Jednostkt organizacyjne tworzy, przeksztaica i likwiduje oraz wyposaza w majatek Rada
   Powiatu.

4. Organizacje i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okreslaja^
   regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarzad Powiatu, chyba ze przepisy odrebne
   stanowia inaczej.

                                        @ 110.

1. Kierowmcy powiatowych shizb, inspekcji i strazy wykonujaokreslone w ustawach zadania
   na obszarze Powiatu i na jcgo rzecz przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i
   inspektoratow.

2. Powiatowe sh-izby, inspekcje i straze tworza^:
      1) Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu,
      2) Komenda Powiatowa Pan.stwowej Strazy Pozarnej w Sierpcu,
      3) Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sierpcu,
      4) Powiatowy Inspektorat Wcterynaiyjny w Sierpcu,
      5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
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 3. Starosta sprawujac zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych sluzb, inspekcji
   i strazy:

 1) powoluje 1 odwoluje kierownikow tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewoda, a takze
    wykonuje wobec nich czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy, jezeli przepisy
    szczegolne nie stanowiq_inaczej,

 2) zatwierdza programy ich dzialania,
 3) uzgadnia wspolne dzialanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4) w sytuacjach szczegolnych kieruje wspolnymi dzialaniami tychjednostek,
 5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

                                       DZIALVI

                           GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU

                                         @ 11.1.

 1.   Powiat prowadzi samodzielnie gospodarke fmansowa_ na podstawie budzetu Powiatu.
2.   Budzet Powiatu jest planem finansowym obejmujacym dochody i wydatki Powiatu.
3.   Budzet Powiatu jest uchwalany przez Rade Powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej

      ,,1-okiem budzetowym".

                                         @112.

1.    Opracowanie i przestawienie do uchwalenia projektu budzetu Powiatu, a takze
      inicjatywa w sprawie zmian tego budzetu, naleza do wylacznej kompetencji Zarzadu
      Powiatu.

2.   Zarzad Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu, nie pozniej niz do dnia
      15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy, projekt budzetu Powiatu
      uwzgledniajacy zasady ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia Rady Powiatu
      i materiaty informacyjne, o ktorych mowa w @ 113.

3.   Bez zgody Zarzadu Powiatu, Rada Powiatu nie moze wprowadzic w projekcie budzetu
      zmian powodujacych zwiekszenie wydatkow nie znajdujacych pokrycia w planowanych
      dochodach lub zwiekszenia planowanych dochodow bez jednoczesnego ustanowienia
     zrodel tych dochodow.

                                        @ 113.

Rada Powiatu okresia tryb prac nad projektem uchwaly budzetowej, ustalaj^c

w szczegolnosci:
      1) obowiazki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych smzb, inspekcji

          i strazy w toku prac nad projektem budzetu Powiatu,
     2) wymagana przez Rade Powiatu szczegotowosc projektu, z zastrzezeniem, ze

          szczegolowosc ta nie moze bye mniejsza niz okreslona w odrebnych przepisach,
     3) wymagane materialy infonnacyjne, ktore Zarzad Powiatu powinien przedstawic

          Radzie Powiatu wraz z projektem uchwaly budzetowej,
     4) terminy obowiazujace w toku prac nad projektem budzetu Powiatu.
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                                          @ 114.

 1. Uchwala budzetowa Powiatu powinna bye uchwalona przed rozpocze-ciem roku
    budzetowego. @

 2. W przypadku nie uchwalenia budzetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu
    uchwalenia budzetu przez Rade Powiatu, nie pozniej jednak niz do dnia 31 stycznia roku
    budzetowego, podstawa_ gospodarki budzetowej jest projekt budzetu przedlozony Radzie
    Powiatu.

 3. W przypadku nie uchwalenia budzetu w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, regionalna izba
    obrachunkowa ustala budzet Powiatu najpozniej do konca lutego roku budzetowego. Do
    dnia ustalenia budzetu przez regionalna^ izbe obrachunkowa podstawa gospodarki
    budzetowej jest projekt budzetu, o ktorym mowa w ust. 2.

 4. W przypadku, gdy dochody i wydatki panstwa okresia ustawa o prowizorium
    budzetowym, Rada Powiatu moze uchwalic prowizorium budzetowe Powiatu na okres
    objety prowizorium budzetowym panstwa.

 5. Uchwal:? budzetowa^ Powiatu lub uchwate, o ktorej mowa w ust. 4, Starosta przedMada
   regionalnej izbie obrachunkowej w ciagu 7 dni od dniajej podjecia.

                                         @ 115.

 1. Za prawidlowe wykonanie budzetu Powiatu odpowiada Zarzad Powiatu.
 2. Zarzadowi Powiatu przysmguje wylaczne prawo:

      1) zaciagania zobowiazan majacych pokrycie w ustalonych w uchwale budzetowej
          kwotach wydatkow, w ramach upowaznien udzielonych przez Rade Powiatu,

      2) emitowania papierow wartosciowych, w ramach upowaznien udzielonych przez
          Rade Powiatu,

      3) dokonywania wydatkow budzetowych,
      4) zglaszania propozycji zmian w budzecie Powiatu,
      5) dysponowanie rezerwq_ budzetu Powiatu,
      6) blokowania srodkow budzetowych, w przypadkach okreslonych ustawa.

3. Gospodarka srodkami finansowymi znajdujacymi sie w dyspozycji Powiatu jest jawna.
   Wymog jawnosci jest spehiiany w szczegolnosci przez:

      1) jawnosc debaty budzetowej,
      2) opublikowanie na tablicach ogtoszen Starostwa Powiatowego uchwaJy budzetowej

          oraz sprawozdan z wykonania budzetu Powiatu,
      3) przedstawienie pemego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budzetu

          Powiatu,
      4) ujawnienie sprawozdan Zarzadu Powiatu z dzialan, o ktorych mowa w ust. 2

          punkt1 i 2.
                                         @116.

1. Bankowa^ obsmge budzetu Powiatu wykonuje bank wybrany przez Zarzad Powiatu
   w trybie okreslonym w przepisach ustawy o zamowieniach publicznych.

2. Zasady wykonywania obslugi bankowej okresia umowa zawarta miedzy Zarzadem
   Powiatu a wybranym bankiem.

3. Zarzad Powiatu moze, w granicach upowaznien zawai-tych w uchwale budzetowej,
   zaciagac kredyty bankowe w wybranych przez siebie bankach oraz lokowac wolne srodki
   pieniezne z wykorzystaniem aktualnie dostepnych instrumentow rynku pienieznego.
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                                       DZIALVII

                                    MIENIEPOWIA TU

                                         @117.

 1. Mieniem Powiatu jest wl'asnosc i inne prawa majatkowe nabyte przez Powiat lub inne
   powiatowe osoby prawne.                                 '

 2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprocz Powiatu, sa inne samorzadowe jednostki
   organizacyjne, ktorym ustawy przyznaja^ wprost taki status, a takze te osoby prawne, ktore
   mogq,byc tworzone na podstawie odrebnych ustaw wytacznie przez Powiat

 3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiazkow, ktore dotycza^
   mienia Powiatu nie nalezacego do innych powiatowych osob prawnych.

                                         @118.

 1. Oswiadczenie woli w sprawach majatkowych w imieniu Powiatu skladaja^ dwaj
   czlonkowie Zarzadu Powiatu, w tym Starosta badz Wicestarosta, lub wyznaczony przez
   Zarzad jego cztonek i osoba upowazniona przez Zar-zad w drodze uchwaly.

2. Zarzad moze upowaznic pracownikow Starostwa Powiatowego, kierownikow jednostek
   organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych smzb, inspekcji i strazy do skladania
   oswiadczeii woli zwiazanych z prowadzeniem biezacej dzialalnosci Powiatu.

3. Przepisy @ 107 ust. 3 i 4 nalezy stosowac odpowiednio.

                                         @119.

Powiat nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania innych powiatowych osob prawnych,
chyba ze przepis szczegomy stanowi inaczej.

                                         @120.

 1. Zarzad mieniem Powiatu i jego ochrona powinny bye wykonywane ze szczegolna
   starannoscia^.

2. Za wlasciwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarzad Powiatu,
   a takze kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych i powiatowych smzb,
   inspekcji i strazy.

                                      DZIALVIII

                   ZWIAZKJ, STOWARZYSZENIA I POROZUMIENIA POWIATU

                                         @121.

1.   W celu wspolnego wykonywania zadan publicznych, w tym wydaw^ania decyzji
     w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, Powiat moze tworzyc
      zwiazki z innymi powiatami.

2.   Uchwaly o utworzeniu zwiazku, przystapieniu do zwiazku lub wystapieniu ze zwiazku
     podejmuje Rada Powiatu.

3.   Prawa i obowiazki Powiatu zwiazane z wykonywaniem zadan przckazanych zwiazkowi
     przechodzq_na zwiazek z dniem ogloszcnia statutu zwiazku.
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                                         @122.

 1.   Powiat moze tworzyc stowarzyszenia z innymi powiatami, w tym rowniez z gminami
      i wojewodztwami.

 2.   Do stowarzyszen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy @
      Prawo o stowarzyszeniach, z tym, ze dia zatozenia stowarzyszenia wymaganychjest co
      najmniej 3 zatozycieli.

                                         @123.

 Powiat moze zawierac porozumienia z innymi powiatami w sprawie powierzenia jednemu
 z nich prowadzenia zadan publicznych.

                                         @124.

Zasady przystepowania Powiatu do miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych
i regionalnych okreslajq_odrebne przepisy.

                                       DZIAL IX

                               POSTANOWIENIA KONCOWE

                                         @ 125.

1.   Statut i zmiany w Statucie podlegajq, ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym
      Wojewodztwa Mazowieckiego.

2.   Zmiana Statutu wymaga uchwaly Rady Powiatu podjetej w trybie wlasciwym dia
      uchwalenia Statutu.

3.    Jezeli Statut byi. wielokrotnie uprzednio nowelizowany i poshigiwanie sie tekstem
      Statutu moze bye istotnie utrudnione, Rada Powiatu uchwala tekst jednolity Statutu.
     Przepis ust. 1 stosuje sic odpowiednio.
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                  ZAL4CZNIKNrl

DO STATUTU POWIATU SIERPECKIEGO

                                HERB POWIATU SIERPECKIEGO

Opis: w polu czerwonym orzdr biaty z tarczq, czerwona^ z Iwem ztotym (wspi^tym) na piersi.

FLAGA POWIATU SIERPECKIEGO

Opis: na ptacie prostokatnym czerwonyin gocUo powiatu imiieszczone centralnie. Proporcje flagi 5:8.
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                   ZALACZNIK Nr 2
DO STATUTU POWIATU SIERPECKIEGO

WZOR LEGITYMACJI RADNEGO

Legitymacja o wymiarach 55 mm x 85 mm
Zaiaminowana
Napisy liter w kolorze czarnym.

Przod

LEGITYMACJA RADNEGO

TyI

Rada Powiatu

 w Sierpcu
stwierdza, ze

Pan/Pani.

              jest
           RADNYM

 RADY POWIATU W SIERPCU
WKADENCJI....................R

(podpis posiadacza legitymacji)

Nr ........./20..                  Siei-pc, dnia .
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