
UCHWAŁA Nr XI/ 71 /99
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 17 grudnia 1999 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego

Na podstwie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578, zm. Nr 155 poz. 1014) Rada Powiatu 
postanawia:

§1

w Statucie Powiatu Siedleckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/l 0/98 
Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 12 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Siedleckiego (Dz. Urz.Województwa Siedleckiego Nr 38 
poz. 378 ), zmienionym uchwałą Nr V/27/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego Nr 19 poz. 377) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 31 dodaje się ust.3 " Akty prawa miejscowego ogłasza się w 
wojewódzkim dzienniku urzędowym. Akty prawa miejscowego wchodzą w 
życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że ustawa lub przepis 
powiatowy stanowi inaczej. ",

2. w § 39 ust.4 po wyrazach " Na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu ..." 
dodaje dodaje się wyrazy " odrębną uchwałą",

3. w § 42 skreśla się ust.5, a dotychczasowe ust.6 i 7, otrzymują kolejno 
numerację 5 i 6,

4. w § 63;
- ust.6 skreśla się,
- dotychczasowy ust.7 otrzymuje nr 6.

5. w § 70;
- ust.4 otrzymuje brzmienie "Uchwały Zarządu podpisuje Przewodniczący 

posiedzenia.
- w ust.5 dodaje się wyrazy " Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio."
- dodaje się ust.6 w brzmieniu "Przewodniczący posiedzenia Zarządu Powiatu 

ustala czy uchwała będzie odrębnym dokumentem, czy będzie jedynie 
odnotowana w protokole z posiedzenia Zarządu Powiatu."



Si

6. w §72;
- ust.4 otrzymuje brzmienie "Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje 

przewodniczący posiedzenia."
- w ust7 wyrazy "...o ochronie tajemnicy państwowej lub służbowej ..." 

zastępuje się wyrazami"... o ochronie informacji niejawnych ..."

7. w § 76 ust.2 dokonuje się sprostowania pkt 2; jest" Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa w Mordach", winno być " Zespół Szkół Zawodowych w Mordach"

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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