
Uchwała Nr XXVII/150/2001 
Rady Powiatu w Siedlcach 
z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz.578 zm. Nr 155 poz. 1014, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 26 
poz.306, Nr 48 poz.552, Nr 62 poz.718, Nr 88 poz.985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041, 
z 2001 r. Dz.U. Nr 45 poz.497, Nr 89 poz.971) Rada Powiatu postanawia:

§1

W Statucie Powiatu Siedleckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/l 0/98 Rady 
Powiatu 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 Rady 
Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Powiatu Siedleckiego (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 19, poz.377), uchwałą 
Nr XI/71/99 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie Powiatu (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2000 r. Nr 22, poz. 138) 
i uchwałąNr XXIII/125/01 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego (Dz.Urz. Województwa 
Mazowieckiego Nr 144, poz. 2023), wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 5 ust 1 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,”

2. w § 5 ust 1 dodaje się pkt.23 w brzmieniu:

,23) przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami powiatu.”

3. w § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:

,2- Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w 
ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”

4. w § 5 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„ 5. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji 
przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.”

5. dodaje się § 7 a ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

„1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie 
z ustaw.”
,2- Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do 
uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia komisji, a także dostępu 
do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów 
posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.”



,3- Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Powiatu i protokoły Komisji Rady Powiatu 
udostępnia Biuro Rady po ich podpisaniu przez prowadzącego obrady.”

„4. Protokoły i uchwały z posiedzenia Zarządu Powiatu udostępnia Wydział Organizacyjny 
po ich podpisaniu przez prowadzącego obrady.”

„5. Odmowa udzielenia informacji musi być związana ze wskazaniem konkretnego przepisu 
ustawy, który udzielenia zakazuje.”

.,6. Udzielanie informacji jest bezpłatne.”

6. w § 8 ust 1 wyrazy „...o referendum gminnym” zastępuje się wyrazami „...ustawy 
o referendum lokalnym”.

7. w § 8 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład Rady Powiatu wchodzą radni w liczbie określonej w oparciu o przepisy ustawy”.

8. w § 9 w pkt. 2 po wyrazach ...odwołanie Zarządu” dodaje się wyrazy:

„...oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego.”

9. w § 9 dotychczasowy punkt 12 otrzymuje numer 19 i dodaje się punkty 12, 13,14, 15, 
16,17 i 18 w brzmieniu:

„12) wnioskowanie do Rady Ministrów oraz wydawanie opinii w sprawie zmiany granic 
powiatu, zmiany nazwy oraz siedziby władz powiatu po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami”

„13) podejmowanie uchwał w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami,”

„14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych oraz zawierania porozumień w 
sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami samorządu lokalnego, a 
także z sejmikiem i województwem

„15) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,”

„16) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy,”

„17) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,”

„18) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów,”

10. w § 11 ust.3 po drugim zdaniu dodaje się zdanie:
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„ Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.”

11. w § 11 dodaje się ust.6 w brzmieniu:

„ 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia 
rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z 
przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być 
podjęta uchwała.”

12. w § 12 w ust 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„ Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”

13. w § 12 dodaje się ust. la w brzmieniu:

„ la. Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady.”

14. w § 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy „łub Starosty” oraz po kropce dodaje się zdanie w 
brzmieniu:

„Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać wymogi określone w ust. 1.”

15. w § 12 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„ 2a. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust.2 stosuje się 
przepis ust. la z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.”

16. w § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Na wniosek Starosty Przewodniczący Rady Powiatu jest obowiązany wprowadzić do 
porządku obrad najbliższej sesji Rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest 
zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia 

w sesji rady”.

17. w § 13 w ust.l, pkt 1) wyrazy „w ciągu 14 dni” zastępuje się wyrazami „w ciągu 7 dni”

18. w § 13 w ust.l, pkt 2) wyrazy „...Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej...” 
zastępuje się wyrazami „..Wojewódzki Komisarz Wyborczy...”.

19. w § 13 w ust.2 przed kropką dodaje się wyrazy „...obecny na sesji”.

20. w § 15 ust.2 pkt2) otrzymuje brzmienie „porządek obrad”

21. w § 15 ust.4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie ’’Wniosek o odroczenie sesji może być 
zgłoszony bezpośrednio po stwierdzeniu prawomocności obrad.”

22. w § 18 ust.2 przed kropką dodaje się wyrazy ,ą poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.”
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23. w § 20 ust. 3 pkt2) otrzymuje brzmienie „przedstawia wnioski o uzupełnienie lub 
zmianę porządku obrad, z którym może wystąpić Radny, Komisja, Klub Radnych albo Zarząd 
Powiatu,”

24. w § 20 ust 3 pkt.3) otrzymuje brzmienie: „ poddaje pod głosowanie wnioski o których 
mowa a pkt.2.

25. w § 25 skreśla się ust.8.

26. w § 30 ust.3 w drugim zdaniu wyraz „...niezwłocznie” zastępuje się wyrazami „...w 
ciągu 2 dni od ich podjęcia”.

27. w § 30 skreśla się ust 6.

28. w § 32 ust.l otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie lub środkach masowego przekazu. Za dzień ogłoszenia przepisów 
porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu”

29. w § 32 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości zarządom gmin położonych na 
obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”

30. w § 37 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„ 3. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.”

31. w § 38 w ust.2 po wyrazie „...z mieszkańcami...” dodaje się wyrazy „ ...oraz ich 
organizacj ami... ”

32. w § 39 ust.3 w zdaniu drugim przed kropką dodaje się wyrazy „...nie będących 
radnymi”.

33. w § 39 ust. 6 otrzymuje brzmienie”:

„6. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Starostwie Powiatowym oraz radny 
nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy”.

34. w § 39 dodaje się ust.7 w brzmieniu:

„7. Zarząd Powiatu lub starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym uzyskał 
mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.”

35. w § 45 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
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„4. Podczas obrad Komisji może być obecna publiczność.”

36. w § 47 w ust.l dodaje się pkt la w brzmieniu:

„la) podaje do publicznej wiadomości termin i porządek posiedzenia poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.”

37. w § 51 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. W skład komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z 
wyjątkiem radnych pełniących funkcje, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz 
będących członkami Zarządu Powiatu.”

38. w § 61 w ust.2 wyrazy „...w liczbie 4 osób” zastępuje się wyrazami „...w liczbie 3 
osób”.

39. w § 61 dodaje się ust.4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej 
jednostki samorządu terytorialnego oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z 
mandatem posła i senatora.”
„5. Zasady wyboru i odwoływania Starosty i członków Zarządu oraz złożenia rezygnacji 
przez członków Zarządu określa ustawa.”

40. w §64 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„ 4. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek 
organizacyjnych powiatu,”

41. w § 64 dodaje się ust.5 w brzmieniu:

„5. Powiatową administracje zespolona stanowią:
1) Starostwo Powiatowe,
2) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych 

służb, inspekcji i straży.”

42. w § 66 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

„2a. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych 
powiatu określa odrębna ustawa.”

43. w § 76 ust.2 w punkcie 6) kropkę zamienia się przecinkiem i dodaje się punkt 7) 
w brzmieniu:

„7) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim.”

44. w § 76 ust.4 skreśla się wyrazy „...z zastrzeżeniem ust.5” i zastępuje wyrazami 
„...chyba, że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej”.
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45. w §76 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5.Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i 
zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży określają 
odrębne ustawy,”

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z tym, że przepisy § 8 ust.4, § 37 ust.3, § 39 ust.6 
i § 61 ust.2 i ust.4 Statutu Powiatu zmienionego niniejszą uchwałą mają zastosowanie 
do kadencji Rady Powiatu, po upływie kadencji, w której Rada podjęła uchwałę.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/150/2001

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 31 sierpnia 2001 r.

Wprowadzone zmiany w Statucie Powiatu wynikają:

z ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o 
samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w 
województwie oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 45, poz.497),

w § 8 ust. 1 dokonano zmiany słownictwa wynikającej z ustawy z dnia 15 września 
2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz.985),

w § 13 ust. 1, pkt.2) dokonano zmiany słownictwa, wynikającej z ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
wojewódzkich (Dz.U. Nr 95, poz.602, zm. Dz.U. Nr 160, poz. 1060),

w § 9 w dopisano pkt.l 8 wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319).

PRZEWODNIC ZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała
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