UCHWAŁA Nr XXIII/164/2017
RADY POWIATU W ZWOLENIU
z dnia 27 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814, z późn. zm.) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Nr V/31/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.
4471) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 uchyla się ust. 5;
2) w § 105 w ust. 3 uchyla się pkt 3 i w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką;
3) § 106 otrzymuje brzmienie:
„§ 106. Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza
i Skarbnika Powiatu oraz przy pomocy Starostwa Powiatowego.”;
4) w § 120 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wicestarosta działa zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostę,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zwoleniu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
Zmiana Statutu Powiatu Zwoleńskiego związana jest z rezygnacją z pełnienia funkcji
przez Etatowego Członka Zarządu Powiatu. W związku z tym proponuje się zmianę
przepisów Statutu odnoszących się do etatowego członka zarządu. Zmieniony powyższą
uchwałą Statut nie przewiduje funkcji etatowego członka zarządu. Spośród członków Zarządu
Powiatu pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru będzie
wyłącznie Starosta i Wicestarosta. Starosta będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy
Wicestarosty.
Ponadto występuje potrzeba dostosowania przepisów Statutu w zakresie zadań
wykonywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu do ugruntowanego orzecznictwa
sądowoadministracyjnego, dotyczącego zakresu działalności samorządu terytorialnego.
Dotychczasowe zapisy wykraczały poza zakres uprawnień przewodniczącego rady powiatu
określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.).
Z kolei uchylenie przepisu zawierającego szczególny 14 dniowy termin na
przekazanie radnym zawiadomienia o sesji i dostarczenia materiałów dotyczących uchwalenia
budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu podyktowane jest względami praktycznymi.

