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XVIII/102/2008Uchwala N r .
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia ...?~...J.Y.~~g2.•~g.Q.~.r.

Na podstawie art. 12 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. 0 samorz~dzie powiatowym G.t. Dz. U. z 2001r Nr 142
poz. 1592 z poz. zm.) Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,
co nast~puje:

Uchwala Statut Powiatu Nowodworskiego - stanowi~cy zal~cznik do niniejszej
uchwaly.

Trac~moc:
- Uchwala Nr VII/39/2003 z dnia 5 czerwca 2003r w spraWle uchwalenia
Statutu Powiatu Nowodworskiego
- Uchwala Nr X/56/2003 z dnia 28 sierpnia 2003r zmieniaj~ca uchwal~ Nr
VII/39/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5.06.2003r w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Nowodworskiego
- Uchwala Nr XIX/116/2004 z dnia 30.06.04r. w sprawie zmiany uchwaly Nr
VII/39/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 czerwca 2003r.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojewodztwa Mazowieckiego.
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Zal~cznik do Uchwaly Nr XVIIIII0212008
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28 lutego 2008r.

Rozdzial I
PRZEPISY OGOLNE

§ 1
Powiat Nowodworski, zwany dalej "powiatem", stanowi lokaln'l. wsp6lnotlt
samorzqdowq tworzon'l. przez mieszkailc6w powiatu oraz terytorium obejmuj'l.ce:
1) miasto: Nowy Dw()r Mazowiecki,
2) gminy: Czosn6w, Leoncin, Nasielsk, Pomiech6wek, Zakroczym.

§2
Siedzib'l. wladz powiatu jest miasto Nowy Dw6r Mazowiecki.

1. Powiat ma osobowosc prawn'l.
2. Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne w imieniu wlasnym i na

wlasll'lodpowiedzialnosc.
3. Samodzielnosc powiatu podlega ochronie s'l.dowej.

§4
Powiat posiada wlasny herb i flaglt ustanowione przez radlt powiatu w drodze uchwaly.

§5
J. Do zakresu dzialania powiatu nalezy wykonywanie okreslonych ustawami zadail

publicznych 0 charakterze ponadgminnym.
2. Do zadail publicznych powiatu nalezy r6wniez zapewnienie wykonywania

okrdlonych w ustawach zadail i kompetencji kierownik6w powiatowych sluzb,
inspekcj i i strazy.

3. Powiat wykom~je takze zadania z zakresu administracji rZ'l.dowej, jezeli ustawy
okreslaj't te sprawy jako nalez'lce do zakresu dzialania powiatu.

§6
1. \V celn \vykony\vania zada6 powiat mozc tworzyc jcdnostki organizacyjnc i zawicrnc

umow)' z il)nymi poclmiotami.
2.Powiat nie moze prowadzic dzialalnosci gospodarczej wykraczaj'tcej poza zadania 0

charakterze uzytecznosci publicznej.
3. Tworzcnie jednostek organizacyjnych, 0 kt6rych mowa w ust. I, nastltPuje w drodze

uchwaly rady powiatu.
4. Powiat moze zawiera6 z organami administracji rZ'tdowej porozumienia w sprawie

\vykonywania zadail publicznych z zakresu administracji rZ'l.dowej.

5. Powiat moze zawierac porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zada6
publicznych z innymi jednostkami lokalnego samorz'tdu terytorialnego, a takze z
wojew6dztwem, na kt6rego obszarze znajduje silt powiat.
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Rozdzial2
Organy powiatu

]. Organami powiatu s~:
I) rada powiatu,
2) zarz~d powiatu.

§8
1. Rada powiatu jest organern stanowi~cym i kontrolnym powiatu z zastrzezeniem

przepisow 0 referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, liczqc od dnia \\'Yborow.
3. Radni s't wybierani w wyborach bezposrednich. Zasady i tryb przeprowadzania

\\)fborow do rady powiatu okresla ustawa. z dnia ]6 lipca ]998 r. Ordynacja
Wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz. U. 2003r. Nr
J 59 poz. ]547 z poz. zm.).

4, W sklad rady powiatu wchodzi 19 radnych.

§9
Do wyl~cznej wlasciwosci rady powiatu nalezy:
1. stanowienie aktow prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2. wybor i odwolanie Zarz~du oraz ustalenie \';'Jnagrodzeniajego przewodnicz~cego,
3. powolywanie i odwolywanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika

powiatu byd'tcego gl6wnym ksiygowym budzetu powiatu,
4. stanowienie 0 kierunkach dzialania zarz'tdu powiatu oraz rozpatrywanic sprawozdan

z dzialalnosci zarz~du, w tym z dzialalnosci finansowej,
5. uchwalanie budzetu powiatu,
6. rozpatrywanie sprawozdan z \';'Jkonania budzetu oraz podejmowanie uchwaly w

sprawie udzielenia lub nieudzie1enia absolutorium dIa zarz~du z tego tytulu,
7. podejmowanie uchwal w sprawach 0 wysokosci podatkow i oplat w granicach

okreslonych ustawami,
8. podejmowanie uchwal w sprawach maj'ttkowych powiatu dotycz'tcych:

a) zasad nabycia, zbycia i obci'tzania nieruchomosci oraz ich \';'Jdzierzawiania lub
\';'Jnajmowania na okres dluzszy niz trzy lata, 0 ile przepisy ustaw nie stanowi't. .
1l1acz~J,

b) emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci<tgania dlugotermino\';'Jch pozyczek i kredytow,
d) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkoterminowych

zaci<tganych przez zarz'td oraz maksymalnej \';'Jsokosci pozyczek i poryczeii
uuzielanych przez zarz'!u w roku buuzdowym,

c) zobO\viqzu6 w zukresie podejmowania inwcstycji i rcmonto,\' 0 wartosci
przekraczaj~cej granicy ustaIon~ corocznie przez rad~,

f) tworzenia i przystypowania do zwi'tzk6w, stowarzyszeii, fundacji i spoldzielni
oraz ich rozwi~zywania lub wstypowania z nich,

g) tworzenia i przystypowania do sp6lek, ich rozwi~zywania i wystypowania z nich
oraz okrdIania zasad wnoszenia wkladow, obejmowania, nabywania i zbywania
udzialow i akcji,

h) wsp61dzialania z innymi powiatami i z gminami, jezeli zwiqzane jest to z
koniecznosci't wydzielenia m~j'ttku,
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i) tworzenia, przeksztalcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz
wyposazania ich w maj<ttek,

8a. podejmowanie uchwal w sprawie przyjltcia zadafl z zakresu administracji rZ'ldowej
oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadan publicznych, 0 ktorych mowa wart.
5 ustawy 0 samorz'ldzie powiatowym,

9. okrdlanie wysokosci sumy, do ktorej zarzqd m07.e samodzielnie zaciqgac
zobowiqzania,

9a. podejmowanie uchwal w sprawach wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi innych
PaIlstw oraz przystltpowania do miltdzynarodowych zrzeszen spolecznosci
lokalnych,

9b. uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestltpczosci oraz ochrony
bezpieczenstwa obywateli i porz'tdku publicznego,

9c. uchwalanie powiatowego programu przeciwdzialania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,

9d. dokonywanie oceny stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu.

10. podejmowanie uchwal w sprawach herbu powiatu, flagi powiatu,
lOa. podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow

studentow,
I I. podejmowanie uchwal w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji

rady powiatu.

§ 10
I. Uchwaly rady powiatu S't podejmowane zwyk1't wittkszosciq glosow w obecnosci co

najmniej polowy ustawowego skladu rady w glosowaniu jawnym, chyba ze przepisy
ustawowe stanowi'l inaczej.

2. Odrzucenie w glosowaniu uchwaly 0 udzieleniu absolutorium jest rownoznaczne z
przyjyciem uchwaly 0 nieudzieleniu zarzqdowi absolutorium.

§11
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz'tcego i dwoch

wiceprzewodnicz'lcych bezwzglltdn't wiltkszosci't glosow w obecnosci co najmniej
polowy ustawowego skladu rady, w gJosowaniu tajnym.

2. Radny wchodz'tcy w sklad zarz'tdu powiatu nie moze pelnic funkcji, 0 ktorych mowa
w ust. 1.

3. Zadaniem przewodnicz'tcego jest wyl'tcznie organizowanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad rady. Przewodnicz'lcy moze wyznaczye do wykonywania swoich
zadaI'1 wiceprzewodnicz'lcego. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'lcego i
niewyznaczenia wiceprzewodnic7,'tcego, zadania przewodnicz'tcego wykonuje
wiceprzewodnicz'tcy najstarszy wiekiem.

4. Odwulunie prz.ewodnicz4.ccgo i wiceprzewodnicz4cego rady powiatu nastl(pujc nfi
wniosek ~o nnjmnif'j 1/4 llst::twowego skladu rady, w trybie okreslonym w ust. I.

5. W przypadku rezygnacji przewodnicz'lcego lub wiceprzewodnicz'tcego, rada
podejmuje uchwallt w sprawie przyjltcia tej rezygnacji zwyk1't wi~kszosciq glosow,
nie pozniei niz w ciqgu jednego miesi'lca od dnia zlozenia rezygnacji.

6. Niepodj~cie uchwal w ci<t£u 1 miesiqca od dnia zlozenia rezygnacji przez
przewodnicz'tcego Iub wiceprzewodnicz'tcego jest rownoznaczne z przyjltciem
rezygnacji przez rad~ z uplywem ostatniego dnia miesiqca, w ktorym powinna bye
podj~ta uchwala.
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§12
1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwolywanych przez przewodniczqcego Rady

Powiatu w miary potrzeby, nie rzadziej jednak nit raz na kwartal. Do zawiadomienia
o zwolaniu sesji dolqcza siy porzqdek obrad wraz z projektami uchwal.

2. Rada powiatu moze wprowadzie zmiany w porzqdku bezwzglydnq wi~kszosciq
glosow ustawowego skladu rady.

3. Na wniosek Zarz,tdu tub co najmniej 1/4 ustawowego skladu Rady Powiatu
przewodniczqcy obowiqzany jest zwolywae sesj~ w ciqgu 7 dni od dnia zlozenia
wniosku. Do wniosku powinien bye dolqczony porzqdek obrad wraz z projektami
uchwal. Do zmiany porzqdku obrad wymaganajest zgoda wnioskodawcy.

4. Pierwszq se~j~ nowo wybranej Rady Powiatu zwoluje przewodniczqcy Rady
poprzedniej kadencji w ciqgu 7 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow do
rad na obszarze kraju lub w przypadku wyborow przedterminowych w ciqgu 7 dni
po ogloszeniu wynikow wyborow do Rady Powiatu.

5. Pierwszq sesj<t nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczqeego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

6. Na wniosek starosty przewodnicz,!cy rady powiatu jest obowiqzany wprowadzie do
porz,!dkll obrad najblizej sesji rady powiatu projekt uchwaly, jezeli wnioskodawcq
jest zarzqd powiatll, a projekt wplynql do rady powiatll co najmniej 7 dni przed
c1nicmrozpocz~cia sesji rady.

§13
1. Rada powiatu dziala zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzcby rada powiatu moze dokonywae zmian i uZllpelnien w planie pracy.

§ 14
1. Przewodniczqcy rady powiatu przygotO\\illje i zwoluje Sesje, proponujqc porzqdek

obrad, miejsce, dzieil i godziny rozpoczycia sesji.
2. 0 terminie i miejscu obrad rady powiatu powiadamia siy jej czlonkow najpozniej na 7

dni przed terminem obrad. Zawiadomienie powinno zawierae:
1) miejsce, dzien i godzin~ rozpoczycia sesji,
2) porz,!dek obrad,
3) projekty uchwal.

3. Materialy na sesjy, w szczegolnosci projekty uchwal Sqdost~pne w Biurze Rady na 7
dni przecl rozpoczyciem sesji, 0 czym powiadamia siy telefonicznie, a na zyczenie
materialy wyslane Sqpocztq.

4. Materialy, ktorych przedmiotem jest uchwalenie budzetll Powiatu oraz rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budzetu, wysyla siy radnym na 14 dni przed
rozpocz~ciem sesji, oraz powiadamia siy telefonicznie.

§ 15
1. Rada powiatu rozpatrlljc na scsjach i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie sprawy

nalezqce do jej kompetencji okreslone w ustawie 0 samorzqdzie powiatowym oraz w
innych ustawach, a takze w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada powiatu, w formie uchwal, wyraza opinie i zajmuje stanowisko w sprawach
zwiqzanych z realizacjq kompetencji stanowiqcych i kontrolnych.

§ 16
1. Przed katdq sesjq prl:ewodniczqcy rady powiatu, uwzglydniajqc wnioski kJubow

radnych i zasiygniyciu opinii starosty, ustala listy gosci zaproszonych na sesj~.
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') W sesjach rady powiatu uczestnicz'l, z glosem doradczym, sekretarz i skarbnik
powiatu.

3. Do udzialu w sesjach rady powiatu mog'l zostac zobowi'lzani kierownicy
powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz innych jednostek organizacyjnych
powiatu.

4. Zarz'ld powiatu jest obowiqzany udzielic wszelkiej pomocy w przygotowaniu
obsludze sesji rady powiatu.

§ 17
I. Sesje rady powiatu s'ljawne, chyba ze przepisy ustawy stanowi:l inaczej.
2. Zawiadomienie 0 terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostac

podane do pubIicznej wiadomosci na minimum 6 dni przed dniem rozpocz~cia sesji,
poprzez wywieszenie na tabIiey ogloszeiJ. starostwa oraz opublikowanie w BIP.

3. Porz'ldek obrad sesji rady powiatu powinien zostac wyczerpany w zasadzie na
jcdnym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz'lcego rady lub radnego rada powiatu
mo:ze postanowic 0 przerwaniu obrad i ieh kontynuowaniu w innym terminie na
kot~jnym posiedzeniu tej samej sesji.

4. 0 przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 3, rada powiatu moze postanowic, w
szczegolnosci ze wzgl~du na niemoztiwosc wyezerpania porz'ldku obrad tub
koniecznosc jego rozszerzenia, potrzeb~ dostarczenia dodatkowych materialow lub
ze wzgl~du na inne nieprzewidziane przeszkody uniemozliwiaj'lce radzie powiatu
podejmowanie uchwal.

5. W protokole z obrad rady odnotowuje si~ przerwanie obrad, 0 ktorym mowa w ust. 3,
imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia
opuscili obrady przed ich zakonczeniem.

6. W jednym dniu nie mozna odbyc dw6ch sesji Rady Powiatu.

§ 18
I. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnosci co najmni~j polowy ustawowego

skladu rady.
2. W przypadku gdy liezba radnych obecnych na sesji zmniejszy siy ponizej polowy

ustawowego skladu rady, przewodniez'lcy rady nie przerywa obrad, niemoztiwe jest
jednak w6wczas podejmowanie uchwal.

3. Przewodnicz'lCY rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesj~ rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nast~puje wraz z wypowiedzeniem przez

przewodnicz'lcego rady formuly: "Otwieram obrady sesji rady powiatu".
5. Po otwarciu sesji przewodnicz'lcy Rady:

1) stwierdza na podstawie listy obecnosci prawomocnosc obrad,
2) przedstawia porz'ldek obrad;
3) poddaje pod glosowanie porz'ldek obrad oraz wnioski 0 kt6rych mowa w Ust. 7.

6. Rada w tl'akcie obl'ad moze wprowadzic zmiany w porzqdku bC7.wzglcrdnil
wi~kszosciq gJos6w ustawowego skladu rady.

7. Z wnioskiem 0 uzupelnienie lub zmian~ projektu porz'ldku obrad moze wyst'lPi6
radny, komisja, klub radnych albo zarz'ld powiatu.

8. Porz'tdek obrad kazdej sesji powinien obejmowac w szezeg6lnosci:
]) przyjycie protokolu z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z dzialalnosci zarz'tdu za okres od poprzedniej sesji,
3) sprawozdanie starosty z wykonania uchwal rady powiatu,
4) rozpatrzenie projektow uchwal oraz podj~cie uchwal,
5) interpelacje i zapytania radnych,
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§ 19
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje si~ odpowiednio do zarzqdu powiatu albo

komi~ji rady, za posrednictwem przewodniczqcego rady.
2. Interpelacjy sklada siy w sprawach zasadniczych dla powiatu.
3. Radni mogq skladac interpelacje na sesji lub w okresie mi~dzy sesjami.
4. Odpowicdz na interpelacj~ jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciqgu 14 dni

od daty jej zlozenia. Na zyczenie skladajqcego interpelacjy odpowiedz ustna bydzie
potwierdzona wyciqgiem z protokolu sesji Rady.

§ 20
1. Zapytania sklada siy w sprawach dotyczqcych biezqcych problemow powiatu, w

szczegolnosci w celu uzyskania informacji 0 okrdlonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siy przepisy § 19 Ust. 3 i 4.

§ 21
J. Przewodniczqcy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porzqdkiem

obrad, otwierajqc i zamykajqc dyskusjy nad kazdym z punktow.
2. Radny nie moze zabierac glosu bez zezwolenia przewodniczqcego rady.
3. Przewodniczqcy rady moze zabierac glos w kazdej chwili obrad.
4. Przewodniczqcy rady moze udzielic glosu osobom zaproszonym na sesjy rady, a takze

innym osobom przybylym na sesjy rady.

§ 22
I. Pfzcwodniczqcy rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwlaszcza w

odniesieniu do wystqpien radnych i innych osob uczestniczqcych w se~ji.
2. Jezcli tresc lub sposob wystqpienia albo zachowanie radnego zakloca porzqdek obrad

lub powagy sesji, przewodniczqcy rady, po zwroceniu uwagi, moze odebrac mu
glos. Fakt ten odnotowuje siy w protokole sesji.

3. Przepis ust. 2 stosuje si~ odpowiednio do osob uczestnicz,\-cych w sesji rady.
4. Przewodnicz,\-cy rady, po uprzednim zwroceniu uwagi, moze nakazac opuszczenie sali

obrad rady osobom bydqcym publicznosciq, ktore swoim zachowaniern zaklocajq
porz,\-dek obrad lub narusz~j'l: powagy sesji.

§ 23
1. Przewodniczqcy rady powiatu udziela glosu w kolejnosci zgloszen.
2. Przewodniczqcy rady powiatu udziela glosu poza kolejnosci,\- w sprawie wnioskow 0

charaktcrzc fonnalnym, w szczegolnosci dotyczqcych:
J) sprawdzenia kworum,
2) zmiany lub uzupetnienia porzqdku obrad,
3) ograniczenia czasu wystqpien mowcow,
4) zakonczenia wyst,\-pien,
5) zakonczenia dyskusji i podj~cia uchwaly,
6) zarz,\-dzenia przerwy,
T) odcslania projektu uchwaly do komisji,
8) przeJiczenia glosow,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
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§ 24
1. Przewodnicz'tcy rady zamyka dyskusjy po wyczerpaniu listy mowcow. W razie

potrzeby, przewodnicz<l:cy moze zarz<l:dzicprzerwy w celu umozliwienia wlasciwej
komisji lub zarz<l:dowi powiatll zaj~cia stanowiska wobec zgloszonych wnioskow,
albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwaly lub innym
dokumencie.

2. Po zamkniyciu dyskusji przewodnicz'tcy rady rozpoczyna procedur~ glosowania.
Przed zarz'tdzeniem glosowania mozna zabrac glos tylko w celu zgloszenia i
uzasadnienia wniosku formalnego 0 sposobie lub porz'tdku glosowania.

§ 25
I.Z inicjatyw<l:podjycia okreslonej uchwaly mog't wyst'lric:

]) co najmnicj 3 radnych.
2) przewodnicz'tcy rady,
3) klub radnych,
4) komi~ja rady,
5) zarz'td powiatu.

2. Projekty uchwal powinny bye zaopiniowane przez wlasciwe komisje rady.
3. Projekty uchwal zglaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt ] -4 wymagaj't

zaopiniowania przez zarz'ld powiatu.
4. Przewodnicz'tcy rady przekazuje projekty uchwal wlasciwym komisjom i zarz'tdowi

powiatu.

1. Projekt uchwaly powinien zawierac:
1) tytul uchwaly,
2) podstaw~ prawn'l,
3) przepisy reguluj'tce sprawy b~d'lce przedmiotem uchwaly,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly,
5) okreslenie terminu wejscia w zycic uchwaly.

2. Do projektu uchwaly dol<l:cza si~ uzasadnienie zawier~j'lce w szczegolnosci:
wskazanie potrzeby podj~cia uchwaly, oczekiwane skutki spoleczne oraz skutki
finansowe uchwaly i zrodla ich pokrycia.

§ 27
J. lJchwaly rady powiatu podpisuje przewodnicz'tcy rady.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'tcego rady powiatu, uchwaly podpisuje

wiceprzewodnicz<l:cy rady prowadz<l:cyscsjy.

§ 28
1. Pocljytym uchwalom nadaje si~ kolejne numery, podaj'tc cyframi rzymskimi numer

sesji, cyframi arabskimi numer uchwaly oraz rok podj~cia uchwaly. Uchwal~
opatruje siy dat't posiedzenia, na ktorym zostala przyj~ta.

2. Uchwaly ewidencjonuje siy w rejestrze uchwal i przechowuje wraz z protokolami
sesji rady powiatu. Rejestr uchwal prowadzi starosta.

3. Starosta zobowiqzany jest do przedlozenia wojewodzie lIehwal rady w ei<tgu 7 dni od
dnia ieh podjyeia. lJehwala organu powiatu w sprawie wydania przepisow
porz'lclkowych podlega przekazaniu niezwlocznie.

4. Starosta przeclklacla regionalnt;j izbie obrachunkowej na zasadach okreslonych w ust.
3:
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1) uchwal~ budzetow'l"
2) uchwal~ w sprawie absolutorium dla zarz'ldu,
3) inne uchwaly obj~te zakresem dzialania izby.

§ 29
1. Powiatowe przepisy porz'l,dkowe oglasza si~ przez ich publikacj~ w srodkach

masowego przekazu oraz w drodze obwieszczen. Przepisy te wchodz'l w zycie z
dniem takiego ogloszenia.

2. Powiatowe przepisy porz'l,dkowe podlegaj'l takZe ogloszeniu w wojew6dzkim
dzienniku urz~dowym.

3. Starosta przesyla przepisy porz'l,dkowe do wiadomosci zarz'l,dom gmin polozonych na
obszarze powiatu nast~pnego dnia po ich opublikowaniu.

§ 30
Starostwo powiatowe gromadzi i udost~pnia w swoJeJ siedzibie zbi6r akt6w prawa
miejscowego ustanowionych przez powiat.

§ 31
I. W glosowaniu jawnym radni glosuj'l, przez podniesienie r~ki.
2. Glosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie glosy prowadz'lcy sesje rady

powiatu.
3. Wyniki glosowaniajawnego oglasza prowadz'lcy sesje rady powiatu_
4. Wyniki glosowaniajawnego odnotowuje si~ w protokole sesji.

§32
1. W glosowaniu tajnym radni glosuj'lna kartach opatrzonych piecz~ci'l, rady.
2. (JlosClwanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez rad~ powiatu

sposrod radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz'l,cego komisji.
3. Kart do glosowania nie moze bye wi~cej niz radnych obecnych na sesji.
4. Przcwodnicz'lcy komisji skrutacyjnej oglasza wyniki glosowania tajnego niezwlocznie

po ich ustaleniu.
5. Z glosowania tajnego komisja skrutacyjna sporz'l,dza protok61, kt6ry stanowi zal'l,cznik

do protokolu sesji.
6. Wyniki glosowania tajnego w sprawie wyboru starosty, wicestarosty oraz pozostalych

czlonk6w zarzqdu jak r6wniez przewodnicz'lcego i wiceprzewodnicz'lcego rady Sq
podstaw'l, do sporzqdzania uchwaly 0 wyborze.

§33
I. Z przcbiegu scsji rody powiatu sporzqdza si~ protok61.
2. Protnk61 sesji rady powinien zawierac w szczegolnosci:

1) okreslenie numeru, daty i miejsL:a odbywallia sesji, godziny jej rozpoczf\:cia i
zakonL:zenia, imiona i nazwiska przewodnicz'l,cego rady i osoby sporz'l,dzaj'lccj
protok61,

2) stwierdzenie prawomocnosci obrad,
3) odnotowanie przyj~cia protokolu poprzedniej sesji,
4) uchwalony porzqdek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczeg6lnosci: treSc lub streszczenie wyst'lpic6, teksty

zgloszonych i uchwalonych wniosk6w, odnotowanie zgloszenia pisemnych
wyst'lpieil,

6) przcbicg glosowania i jcgo wyniki,
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7) podpis przcwodniczqcego rady i osoby sporzqdzajqcej protokol.
3. Do protokolu dolqcza siy: list~ obecnosci radnych, listy zaproszonych gosci, teksty

uchwal przyjytych przez rady, protokoly glosowait tajnych, zgloszone na pismie
wnioski niewygloszone przez radnych, usprawiedliwienia osob nieobecnych,
oswiadczenia i inne dokumenty zlozone na ryce przewodniczqcego rady.

4. Protok61 sesji rady powiatu wyklada siy do publicznego wglqdu na 7 dni przed
terminem kolejnej sesji.

5. Protok61 poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastypnej sesji.
Poprawki i uzupelnienia do protokolu powinny bye wnoszone przez radnych nie
p()}:niej.niz do rozpoczycia sesji rady, na ktorej nastypuje przyjycie protokolu.

§ 34
Obsjug~ rady powiatu i jej komi~ji zapewnia wyodrybniona komorka orgamzacYJna
wchodzqca w sklad starostwa powiatowego.

§35
I. Rada powiatu kontroluje dzialalnose zarzqdu oraz powiatowych jednostek

organizacyjnych. W tym celu powoluje komisjy rewizyjnq.
2. W sklad komisji rewizyjnej wchodzq radni, w tym przedstawiciele wszystkich

klub6w. Z wyjqtkiem radnych pelniqcych funkcje przewodniczqcego i
wiceprzewodniczqcego rady oraz radnych b~dqcych czlonkami zarzqdu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu powiatu i wyst~puje z wnioskiem do
rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz'tdowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionaln't izby
obrachunkowq.

4. Komisja rcwizyjna wykom~je r6wniez inne zadania w zakresie kontroli, zlecane przez
rady powiatu.

:Ii. Przcpis ust. 4 nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji powolywanych przez
rade; powiatu.

§ 36
J, Pracq komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz'tcy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz'tcego oraz pozostalych czlonkow komisji

rcwizyjncj w liczbie do 7 osob, w tym zastypcy przewodnicz'tcego. Komisja moze
wybrae ze swego grona sekretarza komisji.

3. Komisja rewizyjna dziala na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez
rady powiatu.

4. Komisja rcwizyjna przcdstawia radzie powiatu projekt planu, 0 ktorym mowa w ust.
3, do dnia J 1 stycznia roku, ktorego dotyczy ten plan.

5, Za zgo(lq rady powiatu komisja rewizyjna moze przeprowadzie kontroly w zakrcsic i
tcuIIlmc uicpr/J;;:wIJLiauytn w rocznym planie kontroli.

§37
1. Komj~;ja rcwizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach z,vyklq

wiyksz.nSci'l glosow w oh(:~cnoscico najmniej polowy skladu komi~ii. W przypadku
[Cl'INnejliczby glosow, decyduje glos przewodniczqcego komisji.

2. Z posiedzenia komi~ji sporz'tdza si~ protokol, ktory podlega przyjyciu na nastypnym
posiedzeniu komisji.

3. Komi~ja rewizyjna moze zapraszac na swoje posiedzenia kierownikow powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
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4. Komisja rewizyjna, za zgod'l rady powiatu, moze powolywac rzeczoznawc6w,
ekspert6w i bieglych.

§38
I. Komisja rewizyjna kontroluje dzialalnose zarz'ldu powiatu i powiatowych jednostek

organizacyjnych, bior'tc pod uwag~ kryteria: zgodnosci z prawem, celowosci,
rzetelnosci i gospodarnosci.

2. W celu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych przewodnicz'tcy komisji rewizyjnej
wyznacza zesp61 kontrolny skladaj'lcy si~ z 2 do 7 czlonk6w komisji.
Przewodnicz'lcy komisji udziela czlonkom zespolu pisemnego upowaznienia do
przeprowadzenia kontroli, okreslaj'tc w nim zakres kontroli.

3. Przewodnicz'tcy komisji rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem
kontrolL zawiadamia na pismie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
o zakresie i terminie kontroli.

4. Czlonkowie zespolu kontrolnego, przed przyst<trieniem do czynnosci kontrolnych, s't
obowi'lzani okazae kierownikowi kontrolowanej jednostki upowaznienie, 0 kt6rym
mowa w Ust. 2.

§ 39
1. Czlonek komisji rewizyjnej podlega wyl'tczeniu z udzialu w kontroli, jezeli przedmiot

kontroli moze dotyczyc praw i obowi'lzk6w jego albo jego malzonka, krewnych lub
powinowatych.

2. Czlonek komisji moze r6wniez bye wyl'tczony z udzialu w kontroli, jezeli zachodz't
okolicznosci mog'lce wywolac w'ttpliwosc co do jego bezstronnosci.

3.0 wyl'lczeniu czlonka komisji z udzialu w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§40
I. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s't obowi'lzani do

zapewnienia warunk6w przeprowadzenia kontroli, w szczeg61nosci udostypnienia
potrzebnych dokument6w oraz udzielenia informacji i wyjasnien.

2. Zesp61 kontrolny wykonuje czynnosci kontrolne w dniach i godzinach pracy
kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynnosci kontrolnych nie moze naruszac porz'tdku pracy
obowi'lzl.~j'tcego w kontrolowanej jednostce.

§41
1. Zesp61 kontrolny, w term1l11e ]4 dni od zakonczenia kontroli, sporz'tdza protok61

kontroli, kt6ry podpisuj'l czlonkowie zespolu oraz kierownik kontrolowanej
jednostki, kt6ry moze wniesc zastrzezenia do protokolu. Zesp61 niezwlocznie
przedstawia podpisany protok61 komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokolu kontroli, sporz'ldza i kieruje do
kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarz'tdu powiatu wyst<trienie
pokontrolne, zawierqj'lce wnioski i zalecenia usuniycia stwierdzonych
nieprawidlowo,sei w okreslonym terminie,

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do kt6rej zostalo skierowane wystqpienie
pokontrolne, jest obowi'lzany zawiadomic komisjy rewizyjn't 0 sposobic rcalizacji
wniosk6w i zalecen w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 7 dni od otrzymania wyst<trienia
pokontrolnego, moze odwolac siy do rady powiatu. Rozstrzygniycie rady powiatu
jest ostateczne.
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5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wynik6w kontroli
zleconych przez rady, wynik6w kontroli wykonania budzetu powiatu oraz z
realizacji rocznego planu kontroli.

6. Sprawozdania z wynik6w kontroli zleconych przez rady powiatu przedstawia siy
niezwlocznie po zakonczeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli raz w
roku.

§ 42
Czlonkowie komisji rewizyjnej S'l obowi'lzani przestrzegae przepis6w bezpieczenstwa i
higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz'lcych ochrony tajemnicy panstwowej i
sluzbowej, obowi'lzuj'lcych w kontrolowanej jednostce.

§ 43
1. Rada powiatu, w drodze uchwaly, moze powolywac ze swojego grona stale i dorazne

komisje do okreslonych zadan, okreslaj'lc przedmiot ich dzialania oraz sklad
osobowy.

2. Komisje podlegaj'l radzie powiatu w calym zakresie swojej dzialalnosci, przedkladaj'l
jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzialalnosci.

3. Pracq komisji kieruje przewodnicz'lcy powolywany i odwolywany przez rady powiatu.
Komisja moze powolac sekretarza komisji.

4. Rada powiatu powoluje i odwoluje wiceprzewodnicz'lcego komisji.
5. Radny jest czlonkiem co najmniej 2 komisji stalych.
6. Radny moze bye przewodnicz'lcym nie wiycej niz 1 komisji stalej.
7. Ust.5 nie dotyczy radnych oddelegowanych w formie uchwaly do reprezentowania

rady na zewn'ltrz.
8. Propozycje skladu osobowego komisji oraz zmian w tym skiadzie przedstawia

przewodnicz'lcy rady na wniosek zainteresowanych radnych, klub6w radnych lub
komisji.

1. Do zadan komisji stalych nalezy:
1) przygotowywanie i opiniowanie projekt6w uchwal rady powiatu,
2) wystypowanie z inicjatyw'l uchwalodawcz'l:,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwal rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez rady, zarz'ld

lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosk6w mieszkanc6w powiatu,

dotycz'lcych dzialalnosci rady i zarzqdu.
2. Komisja staia dziala zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez rady. Rada moze

dokonywac zmian w zatwierdzonym planie.
J. Komisja jest obowi'lzana przt:dslaWll: rad/it: sl'lawo/.danic zc swojcj (i7:inblnnsci co

nnjl11nicj rn7 'v roku oraz w ka7.dym czasic - nn zqdanic may

§ 45
1 . Komisja obraduje w obecnosci co na,imniej polowy swojego skladu.
2. W posiedzeniach komisji, opr6cz jej czlonk6w, mog'l takze uczestniczye:

przewodnicz'lcy rady, radni nie byd'lcy czlonkami komisji oraz czlonkowie zarz'ldu
powiatu.

3. Przewodnicz'lcy komisji moze zaprosic na jej posiedzenie inne osoby, kt6rych
obecnosc jest uzasadniona ze wzglydu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
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§ 46
1. Przewodniczqcy komisji kieruje jej pracami, a w szczeg61nosci:

1) ustala terminy i porz'ldek posiedzen,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie czlonkom komisji niezb~dnych

material6w,
3) zwoluje posiedzenia komisji,
4) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczqcy komisji jest obowiqzany zwolac posiedzenie komisji na wniosek co
najmniej 1/3 czlonk6w komisji lub przewodniczqcego rady.

3. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego komi~ji, jego obowiqzki wykonuje
wiceprzewodniczqcy.

§ 47
1. Komisja podejmuje uchwaly zwyk1'l: wittkszosciq glos6w w obccnosci co najmmeJ

polowy jej sktadu, w glosowaniu jawnym. W przypadku r6wnej liczby glos6w
decyduje glos przewodniczqcego komisji.

2. Wnioski odrzucone przez komisjtt umieszcza sitt, na zqdanie wnioskodawcy, w
sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszosci, w szczegblnosci w sprawach
dotyczqcych projekt6w uchwal rady.

3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczqcy komisji lub
wyznaczony przez komisjtt radny sprawozdawca.

§ 48
1. Zakres dzialania, kompetencje oraz sklad osobowy komisji doraznej okrdla rada

powiatu w uchwale 0 powolaniu komisji.
2. Do komisji doraznej stosuje sitt odpowiednio przepisy dotyczqce komisji stalej, z

uwzgl~dnieniem ust. 1.

I. Radni mogq tworzyc kluby radnych.
2. Klub moze utworzyc co najmniej 3 radnych.
3. Przynaleznosc radnych do klub6w jest dobrowolna.

§ 50
I. Utworzenie klubu radnych nalezy zglosic przewodniczqcemu rady powiatu.
2. Zgloszcnic utworzenia klubu radnych powinno zawierac:

1) imi~ i nazwisko przewodniczqcego klubu,
2) listv czlonk6w kluhu z okresleniem funkcji wykonywanych w klubie,
-') nazwtt klubu - jezeli klub jq posiada.

J. Dziatalnosc k1ub6w radnych nie moze by~ finansowana z budzelu powiatu.
4. Kluby radnych dzialajq zgodnie z uchwa10nymi przez siebie regu1aminami.

Regulamin klubu nie moze bye sprzeczny ze statutem powiatu.
5. Przewodniczqcy klub6w radnych Sq obowiqzani przedlozyc przewodniczqcemu rady

regulaminy klub6w.
6. Przedstawiciele klub6w mogq przedstawiae stanowiska klub6w we wszystkich

sprawach b~dqcych przedmiotem obrad rady.
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§ 51
1. Zarz'ld powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sklad zarz'ldu powiatu wchodzi 5 osob, w tym: starosta jako jego przewodniczqcy,

wicestarosta ipozostali czlonkowie.
3. Czlonkowie zarz'ldu powiatu mog'l bye wybrani rowniez spoza skladu rady.

§ 52
1. Z czlonkami zarz'ldu naWH\ZUJe siy stosunek pracy na podstawie wyboru, z

zastrzezeniem ust. 2.
2. Z radnym wybranym do zarz'ldu moze bye nawi'lzany stosunek pracy na podstawie

wyboru.
3. Wlasciwym do nawiqzania stosunku pracy ze starostqjest przewodnicz'lcy rady.

§ 53
I.Zarz'ld powiatu wykonuje uchwaly rady powiatu zadania powiatu okreslone

przeplsaml prawa.
2. Do zadaiI zarz'ldu powiatu nalezy w szczegolnosci:

1) przygotO\"rywanie projektow uchwal rady,
2) wykonywanie uchwal rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budzetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierownik6w jednostek organizacyjnych powiatu, Z

zastrzez,eniem § 68 ust. 8.
3. W realizacji zadaiI zarzqd powiatu podlega wy1'lcznie radzie powiatu.
4. Zarzqd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego, kierownikow

powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz jednostek organizacyjnych powiatu, ktore
wspolnie tworz'l powiatowq administracjy zespolon'l.

5. Organizacjy i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego okresla Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Radl( Powiatu na wniosek Zarz'ldu Powiatu.

6. W celu realizacji zadaiI starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
sluzbami, inspekcjami i strazami oraz zadaiI okreslaj'lcych w ustawach w zakresie
porzqdku publicznego i bezpieczeiIstwa obywateli tworzy siy komisjl(
bezpieczenstwa i porz'ldku.

§ 54
J . Starosta orgm1izuje prac~ zarzqdu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje biezqcymi

sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnqtrz.
2, W sprawach nie cierpiqcych zwloki, zwi'lzanych z zagrozeniem interesu publicznego,

zagrazajqcych bezposrednio zdrowiu i zyciu oraz w sprawach mogqcych
spowodowae znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbydne czynnosci
nalezqce do wlasciwosci zarzqdu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisow
porzqdkowych.

3. Czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 2, wymagajq przedstawienia do zatwierdzenia na
najblizszym posiedzeniu zarzqdu powiatu.

4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwicrzchnikiem sluzbowym
pracownik6w starostwa i kierownik6w jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych sluzb, inspekcji i strazy.
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S. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej nalez~cych do wlasciwosci powiatu, chyba ze przepisy szczeg6lne
przewiduj~ wydawanie decyzji przez zarz~d powiatu.

6. Starosta moze upowaznie na pismie wicestarost~, poszczeg6lnych czlonk6w zarz~du
powiatu, pracownik6w starostwa, powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz
kierownik6w jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu
decyzji, 0 kt6rych mowa w ust. 5.

§ 55
Do zadail. starosty w zakresie organizowania pracy zarz~du powiatu nalezy w
szczeg6lnosci:

I) przygotowanie projektu porzqdku obrad zarzqdu,
2) okreslanie czasu i miejsca posiedzenia zarzqdu,
3) przygotowywanic matcrial6w do projektowancgo porz~dku obrad,
4) zapewnienie obslugi posiedzenia zarz~du.

§ 56
1. Czlonkowie zarz~du s'\:obowi'\:zani brae czynny udzial w jego pracach.
2. Zarz'\:d obraduje i podejmuje rozstrzygni~cia na posiedzeniach zwolywanych w miar~

potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie.
3. W razie potrzeby. starosta moze zwola6 posiedzenie zarz~du w innym terminie, a

takze rozszerzyc porzqdek obrad.
4. Starostajest obowiqzany zwola6 posiedzenie zarzqdu na pisemny wniosek co najmniej

dw6ch czlonk6w zarz~du w terminie 5 dni od zlozenia wniosku.

§ 57
I . Posiedzenia zarz'\:du zwoluje oraz przewodniczy im starosta lub wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarzqdu uczestnicz~ czlonkowie zarz'\:du - z glosem stanowi~cym, a

sekretarz i skarbnik powiatu - z glosem doradczym.
3. Do udzialu w posiedzeniach zarzqdu starosta moze zobowiqzac pracownik6w

starostwa powiatowego, kierownik6w powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz
jednostek organizacyjnych powiatu, wlasciwych ze wzglydu na przedmiot obrad.

4. Do udzialu w posiedzeniach zarz'\:du mog~ z05ta6 zaproszone inne osoby, \Iv'

szczeg61nosci radni.

§ 58
I. Zarzqd rozstrzyga w formie uchwal wszystkie sprawy nalez~ce do jego kompetencji

wynikaj~ce z ustaw oraz przepis6w wykonawczych do ustaw i w granicach
upowaznictl. ustawo\;vych.

2. Opr6cz uchwal zawierajq.cych ruzstrzyguiycia. zi:1rz<\dmozc podejlllowai: illlJe

uchwaly, w szczeg6lnosci zawierajqce opinie i stanowiska zarzqdu.
3. Uchwaly zarz'\:du podpisuj~ wszyscy czlonkowie zarz~du obecni na posiedzeniu

zarz~du.
4 Uchwaly zarz~du bttdqce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej

podpisuje starosta. W decyzjach wymienia siy imiona i nazwiska czlonk6w zarz~du,
ktorzy brali udzial w podj~ciu decyzji.

5. Do podejmowania uchwal przez zarz~d stosuje Sly odpowiednio § 10 ust. 1.
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§ 59
1. Inicjatywa uchwalodawcza przysluguje czlonkom zarz'tdu oraz sekretarzowi i

skarbnikowi powiatu.
2. Zarz'ld rozstrzyga 0 sposobie wykonania uchwal rady powiatu, chyba ze rada okresli

zasady wykonywania swojej uchwaly.

§ 60
I . Z posiedzenia zarz'ldu sporz'tdza sift protokol.
2. W protokole podaje sift imiona i nazwiska czlonkow zarz'tdu uczestnicz'tcych w

posiedzeniu, a w przypadku gdy w posiedzeniu zarz'ldu uczestniczyly rowniez inne
osoby, w protokole podaje silt ieh imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim
charakterze te osoby uczestniczyly w posiedzeniu.

3. Protokol posiedzenia zarz'tdu powinien dokladnie odzwiereiedlac przebieg
posiedzenia, a zwlaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniftciami podejmowanymi
przez zarz'ld.

4. Protokol posiedzenia zarz'ldu podpisuj'l wszyscy ezlonkowie zarz'ldu uczestnicz'lcy w
posiedzeniu.

5. Czlonkowie zarz'ldu oraz inni uczestniey posiedzenia mog'l zglosic do protokolu
wniosek 0 jego sprostowanie lub uzupelnienie.

6. Zarz'ld przyjmuje protokol posiedzenia na posiedzeniu nastftpnym. W razie
zgloszenia wnioskow, 0 ktorych mowa w ust. 5, 0 ich uwzglftdnieniu rozstrzyga
zarz'ld.

7. Zarz'ld udostypnia protokoly swoich posiedze6 do publicznego wgl'ldu, jesli nie
narusza to przepisow 0 ochronie tajemnicy pa6stwowej lub sluzbowej albo ochronie
danych osobowyeh.

8.0rgany kontrolujqce dzialalnosc zarz'tdu majq prawo wgl'tdu do protokolow
posiedze6 i uchwal zarzqdu.

§ 61
Starosta sklada radzie powiatu na kazdej sesji sprawozdanie Z dzialalnosci zarz'tdu w
okresie od poprzedniej sesji.

§ 62
I. Skarbnik powiatu jest glownym ksiftgowym budzetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu jako glownego ksiftgowego budzetu powiatu okreslaj't

odrybne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotyczqce czynnosci prawnych

mog'tcych spowodowac powstanie zobowi'lzan maj'ttkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 3, skarbnik moze upowaznic

innqosoby.
5. Skarbnik powiatu, ktory odmowil kontrasygnaty, ma jednak obowi<jzek jej dokonania

na piscmnc polcccnic starosty, przy rownoczcsnym pO\lviudumicIliu u l)Hl rudy
powilltll i rer;ionlllnej izhy ohrllchunkowej.

§ 63
I. Sekretllrz pnwiatu, w Imleniu stllrosty, sprawuje nadzor nad wykonywaniem

biez'tcych zadan przez komorki organizacyjne starostwa, w szczegoJnosci nad
tcrminowym i prawidlowym zalatwianiem spraw, przestrzeganiem reguJaminu
organizaeyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
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2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn'l i techniczno-organizacyjnet
obslugy posiedzen organaw kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w
ramach upowaznien udzielonych przez zarzetd powiatu i starosty.

§ 64
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz'l w pracach zarz'ldu powiatu oraz mog'l

uczestniczyc w obradach rady powiatu i jej komisji z glosem doradczym.

§ 65
J. Dzialalnosc organaw powiatu jest Jawna. Ograniczenia jawnosci mog'l wynikac

wyJqcznie z ustawy.
2. Osoby posiadaj'lce obywatelstwo polskie, a w szczegalnosci mieszkancy powiatu moget

uczestniczyc w posiedzeniach rady powiatu oraz komisji rady powiatu na zasadach
okreslonyeh w niniejszyeh przepisach.

3. 0 sesjaeh rady powiatu zawiadamia siy przez wywieszenie na tabIiey ogloszen w
sicdzibie rady powiatu oraz publikuje w BIP informacji 0 miejseu, dniu, godzinie
rozpoczyeia sesji wraz z porz'ldkiem obrad. Infonnacjy nalezy przekazac w terminie
umozIiwi8;i'lcym zapoznanie siy i ewentuaIny udzial obywateli a szczegalnie
mieszkancaw powiatu w posiedzeniach rady powiatu.

4. 0 posiedzeniach komisji rady zawiadamia siy poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
w siedzibie starostwa informacji 0 miejscu, dniu, godzinie rozpoczycia obrad wraz z
pOl'z'ldkiem obrad w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku wyt'lczenia jawnosci obrad na zawiadomieniach okreslonych w ust. 3 i 4
dopisuje siy infonnaejy 0 wyl,\czeniu udzialu osab trzeeieh w posiedzeniach organaw
powiatu oraz komisji rady powiatu.

6. Udzial os6b wymienionych w ust. 2 odbywa siy z poszanowaniem powagi obrad oraz z
zachowaniem dobrych obycz8;j6w.

7. W przypadkach naruszenia przez obserwator6w obrad zasad zawartych w ust. 6
przewodnicz'lcy rady oraz przewodnicz'lcy wlasciwej komisji maj'l prawo po
uprzednim zwr6ceniu uwagi nakazac opuszczenie sali osobom zak16caj'lcym porz'ldek
obrad.

§ 66
Uprawnionymi do dostypu do informacji z dzialalnosci organaw powiatu Setwszystkie

osoby, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego.

1. Informacji udziela siy na wniosek.
2. Udzielallie inflJrmacji nastypujc niczwlocznic, ni~ pMnit"j niz w tcnninie 7 Jlli uJ daly

zlozenia wniosku.
3. Odmowa udzielania infonnacji nastypuje w formie pisemnej.
4. Informacji w zakresie zadan powiatu wykonywanych przez powiatowe jednostki

organizacyjne oraz powiatowe sluzby, inspek~je i straze udzielajet kierowniey tych
jednostek.

§ 68
1. Obywate1um udostypnia siy nastypujetce rodzaje dokumentow:

1) protokol z sesji,
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2) protok61 Z posiedzenia Zarz'ldu,
3) protokol z posiedzcn kornisji Rady, w tyrn komisji rewizyjnej,
4) lIchwaly Rady Powiatu i uchwaly Zarz<:tdu,
5) wnioski i opinie komisji Rady,
6) interpelacje i wnioski radnych,
7) sprawozdania z dzialalnosci Zarzqdu Powiatu.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajq udostypnieniu po ich formalnym
przyjyciu zgodnie Z obowi'lzujqcymi przepisami prawa oraz statutern.

§ 69
I. Udostypnienie dokllrnentow polcga na przedlozeniu z'ldanych dokllmentow, oraz

lImozliwieniu sporzqdzenia z nich notatek i odpisu.
2. Udostypnienie dokurnentow, 0 ktorych mowa w § 71 nastctpuje na pisemny wniosek.

Na wniosku odnotowuje siy fakty udostypnienia dokurnentu.
3. Realizacja uprawnien okreslonych w ust. 1 i 2 moze odhywac siy wylqcznie w

siedzibie Starostwa w obecnosci pracownika Starostwa i godzinach pracy Starostwa.
4. Informacji 0 pracy Zarzqdll powiatu udzielajq starosta, wicestarosta i inni ezlonkowie

zarzqdu, w godzinaeh przyjycia interesantow.

§ 70
1. Obywatele mogq zqdac uwierzytelnienia sporzqdzanyeh przez siebie odpisow,

dokurnentow, 0 ktoryeh mowa w § 7] ust. 1.
2. Za ezynnosei, 0 ktorych mowa w ust. ] pobiera silt oplaty skarbowq w wysokosci

okreslonej odrybn'l ustaw'l.

§ 71
Uprawnienia okreslone w § 69 -73 nie majq zastosowania:
I. w przypadku materialow dotyezqeyeh dzialalnosei, w odniesieniu do ktorej z ustawy

wynikajq ograniczeniajawnosei,
2. do spraw indywidualnyeh z zakresu administracji publieznej, 0 ile ustawy nie

stanowiq inaczej.

Rozdzial3
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe sluzhy, inspekcje i straze

§ 72
I. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy siy w eelu wykonywania zadan powiatu.
2. Kierowniey powiatowyeh sluzb, inspekeji i strazy wykonujq okreslone w ustawach

zadania i kompetencje przy pomoey jednostek organizaeyjnych - komend i
inspektorat6w.

1. Jednoslki orgFlni7.(\c,yjnestanowiqee aparat pomocnio.y kierownik("", powi<lfowyeh
sluzb, inspekeji j strazy moze tworzyc przeksztalcac i likwidowac Wojcwoda na
wniosek Starosty zaopiniowany przez wlaseiwcgo kicrownika zcspoloncj sluzby,
inspekcji Illh stnlzy wojew6dzkiej, chyba ze przepisy odrybnie stanowi<:tinaczej.

·1 Jednostki orgnnizacyjnc, 0 kt6rych movva W liSt. 3 z wyj'ttkicm jcdnostek
organizacyjnych policji S'l: powiatowyrni jednostkami budzetowymi w rozumieniu
przepIs6w ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 0 tinansach publicznych (Dz. U. 20051'.
Nr 249, poz. 2104 z poz. zm.)

5. Do jednostek, 0 ktorych mowa w ust. I, nalezq w szezegolnosci:
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1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) domy opieki spolecznej,
3) zaklady opieki zdrowotnej,
4) szkoly ponadgimnazjalne i plae6wki oswiatowe,
5) instytueje kultury,
6) Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
7) poradnie psychologiczno-pedagogiczna i psychiatryczne
8) szkoly specjalne,
9) internaty i bursy szkolne,
10) Powiatowy lJrzqd Pracy.

6. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przeksztalca i likwidl~ie oraz wyposaza w
majqtek Rada Powiatu.

7. Organizacjtt i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okreSlaj<t
regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarzqd powiatu chyba, ze przepisy
odrybne stanowiq inaczej.

8. Szczeg61ne warunki lub zasady powolywania, odwolywania oraz tryb zatrudniania i
zwalniania kierownik6w i praeownik6w powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz
jednostek organizacyjnyeh powiatu okreslaj<t odrttbne przepisy.

9. Zarzqd powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu.
Wykaz udostypnia sitt do publicznego wgl,\:du W"starostwie powiatowym.

§ 73
]. Powiatowe sluzby, inspekcje i straze tworz<t:

]) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieekim,
2) Komenda Powiatowa PaI1stwowej Strazy Pozarnej w Nowym Dworze

Mazowieckim,
3) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Nowym Dworze Mazowieekim,
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieekim.
5) Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieekim.

2. Starosta, sprawuj<te zwierzehnictwo w stosunku do powiatowyeh sluzb, inspekeji i
strazy:

1) powoluje i odwoh~ie ieh kierownik6w w uzgodnieniu z wojewodct. a takze
wykonuje wobee nieh czynnosei z zakresu prawa praey jezeli przepisy
szezegolne nie stanowi<t inaezej,

2) zatwierdza programy ieh dzialania,
3) uzgadnia wspolne dzialanie tyeh jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuaejach szezegolnych kieruje wspolnymi dzialaniami tych jednostek,
5) zleea w uzasadnionyeh przypadkaeh prowadzenie kontroli.

3. lJprawnienia starosty i rady powiatu wobee powiatowych sluzb, inspekcji i strazy
okreslajq przepisy ustawowe.

Rozdzial4
Gospodarka finansowa powiatu

§ 74
I. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarktt finansow'\: na podstawie budzetu powiatu.
2. Budzet powiatu jest planem finansowym obejmujqcym dochody i wydatki powiatu.
3. Bud:.i:etpowiatu jest uchwalany przez rady powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej

"rokiem budzetowym".
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§ 75
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budzetu powiatu, a takze

inicjatywa w sprawie zmian tego budzetu, nalezq do wylqcznej kompetencji zarzqdu
powiatu.

2. Zarz~d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie pozniej niz do dnia 15
listopada roku poprzedzajqcego rok budzetowy, projekt budzetu, uwzgl~dniajqc
zasady prawa budzetowego oraz ustalenia rady powiatu.

3. Bez zgody zarz~du powiatu, rada powiatll nie moze wprowadzie w projekcie budzetll
powiatu zmian powodujqcych zwi~kszenie wydatkow nie znajdujqcych pokrycia w
planowanych dochodach lub zwiykszenie planowanych dochodow bez
jcdnoczcsnego ustanowienia zrodel tych dochodow.

§ 76
Rada powiatu okresla tryb prac nad projektem uchwaly budzetowej, ustalajqc w
szczegolnosci:

I) obowi~zki jednostek organizacyjnych powiatll oraz powiatowych sluzb, inspekcji i
strazy w toku prac nad projektem budzetu powiatu,

2) wymaganq przez rad~ powiatu szczegolowose projektu, z zastrzezeniem, ze
szczegolowose ta nie moze bye mniejsza niz okreslona w odr~bnych przepisach,

3) wymagane materialy informacyjne, ktore zarz~d powiatu powinien przedstawie
radzie powiatu wraz z projektem uchwaly budzetowej,

4) terminy obowiqzuj~ce w toku prac nad projektem budzetu powiatu.

§ 77
1. Uchwala budzetowa powiatu powinna bye uchwalona przed rozpocz~ciem roku

budzetowego.
2. W przypadku nicuchwalenia budzetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu

uchwalenia budzetu przez rady powiatu, nie pozniej jednak niz do dnia 31 marca roku
budzctowego, podstawq gospodarki budzetowej jest projekt budzetu przedlozony
radzie powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budzetu w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 2, regionalna
izba obrachunkowa ustala budzct powiatu najpozniej do dnia 30 kwietnia roku
budzetowego. Do dnia ustalenia budzetu przez regionalnq izby obrachllnkoWq
podstawq gospodarki budzetowej jest projekt budzetu, 0 ktorym mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki panstwa okresla ustawa 0 prowizorium
budzetowym, rada powiatu moze uchwali6 prowizorium budzetowe powiatu na okres
o~j~ty prowizorium budzctowym panstwa.

5. Uchwaly hudZetow(l powiatu lub uchwaly, 0 ktorej mowa w Ust. 4, starosta przedldada
n~gionalnej izbie obrachunkowej w Ci:1/:',1J 7 dni od dnia jej podjl;:cin,

§ 78
1. Za prawidlowe wykonanie budzetu powiatu odpowiada zarz~d powiatu.
2. Zarz~dowi powiatu przysluguje wylqczne prawo:

I) zaci~gania zobowiqzan majqcych pokrycie w ustalonych w uchwale
budzetowej kwotach wydatkow, w ramach upowaznien udzielonych przez rady
powiatu,

2) emitowania papierow wartosciowych, w ramach upowaznien udzielonych
przez radt( powiatu,

3) dokonywania wydatkow budzetowych,
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4) zglaszania propozycji zmian w budzecie powiatu,
5) dysponowania rezerwi{ budzetu powiatu,
6) blokowania srodk6w budzetowych, w przypadkach okreslonych ustawi{.

3. Gospodarka srodkami finansowymi znajdu;ii{cymi si~ w dyspozycji powiatu jest
jawna. Wym6g jawnosci jest spelniany w szczeg6lnosci przez:

I) jawnose debaty budzetowej,
2) opubJikowanie uchwaly budzetowej oraz sprawozdail z wykonania budzetu

powiatu,
3) przedstawienie pelnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z

budzetu powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania zarzi{du z dzialail, 0 ktorych mowa w ust. 2 pkt I i

2.

Rozdzial5
Mienie powiatu

§ 79
J . Mieniem powiatu jest wlasnose i inne prawa majqtkowe nabyte przez powiat lub inne

powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprocz powiatu, sit inne samorzi{dowe jednostki

organizacyjne, ktorym ustawy przyznaji{ taki status, a takZe te osoby prawne, ktore
mogq bye tworzone na podstawie ustaw wylqcznie przez powiat.

3. Po wiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowii{zkow, ktore
dotyczq mienia powiatu nie nalezqcego do innych powiatowych osob prawnych.

§ 80
I.Oswiadczenia woli w sprawach majqtkowych w lmleniu powiatu skladajq dwaj

czlonkowie zarzi{du lub jeden czlonek zarzi{du i osoba upowazniona przez zarzi{d w
drodze llchwaly.

2. Zarzttd moze upowaznie pracownikow starostwa, kierownikow powiatowyeh sluzb,
inspekcji i strazy oraz jednostek organizacyjnyeh powiatu do skladania oswiadczeil
woli zwii{zanych z prowadzeniem biezi{cej dzialalnosci powiatu.

3. Jezeli czynnosc prawna moze spowodowae powstanie zobowiqzail mCl;ii{tkowych,do
jej skuteeznosci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez
niego upowaznionej.

§ 81
Powiat nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiqzania innych powiatoVv'Ych osob
prawnych, chyba ze przepis ustuwy stalluwi iJlUCLt:j.

§ 82
I. Zarzi{d mieniem powiatu i jego ochrona powinny bye wykonywane ze szczegolni{

starannoscii{.
2. Za wlasciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarzi{d powiatu,

a takze kierownicy powiatowych sluzb, inspekcji i strazy oraz jednostek
organizacyjnyeh powiatu.
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§ 83
I. Na podstawie wyboru pracownikami samorz'l:dowymi Starostwa zatrudnionymi w

ramach stosunku pracy uchwal'l rady S'l: Starosta, Wicestarosta oraz pozostali
czlonkowie Zarz'ldu Powiatu.

2. Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje:
1) wobec starosty - w zakresie ustalonym przez Rady Powiatu w odrybnej uchwale -

Przewodnicz'lcy Rady Powiatu.
2) wobec pozostalych pracownikow wymienionych w ust. 1 - Starosta.

3. Nawi'lzanie stosunku pracy z osobami wymienionymi w ust. 1 nastypuje z dniem
wyboru przez Rady.

§ 84
Na podstawie powolania pracownikami samorz'ldowymi starostwa zatrudnionymi w
ramach stosunku pracy S'l: Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu (Glowny Ksiygowy
Budzetu Powiatu).

§ 85
Pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego nie wymienieni w § 86 i 87 zatrudniani S'l
na podstawie umowy 0 pracy.

§ 86
Z pracownikami, 0 ktorych mowa w § 86 i 87 stosunki pracy nawi'l.zuje starosta.

Rozdzial VII
PRZEPISY KONCOWE

§ 87
I. Uchwalenie statutu nastypuje przez Rady Powiatu wiykszosci'l. 3/5 glosow

ustawowego skladu Rady.
2. Zmian Statutu dokonuje rada powiatu w trybie wlasciwym dlajego uchwalenia.

§ 88
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj'l. zastosowanie w
szczegoloosci ustawy:

1. z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 2001r. ill 142,
p07..1592 z pM" zm.),

2. z doin 22 marca 1990 r. 0 pracownikach samorzqdowych (Oz. U. 20011'., NI' 192,
poz. 1593 z pM:. zm.).

§ 89
1. Statut Powiatu wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
2. Statut Powiatu podlega ogloszeniu w dzienniku urzydowym wojewodztwa.


