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d) z kredytów i po¿yczek bankowych,
e) z udzia³u inwestorów zewnêtrznych na podstawie odrêbnych porozumieñ,
f) innych rodków zewnêtrznych.

Poz. 3130, 3131, 3132

3. Inwestycje w zakresie przesy³ania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a realizowane bêd¹
w sposób okrelony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.)
i nie bêd¹ obci¹¿a³y bud¿etu gminy.

3131
UCHWA£A Nr X/51/07 RADY POWIATU KONIÑSKIEGO
z dnia 31 lipca 2007 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic: Polna, Gorañska, Wyzwolenia, Ogrodowa,
Berwiñskiego, Krótka, Nowy Rynek, Targowa, Nowomiejska i XXX-lecia PRL w lesinie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 w zwi¹zku z art. 6a ust.
2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pón. zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Koniñskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Pozbawia siê ulice: Polna, Gorañska, Wyzwolenia,
Ogrodowa, Berwiñskiego, Krótka, Nowy Rynek, Targowa,
Nowomiejska i XXX-lecia PRL w lesinie dotychczasowej
kategorii drogi powiatowej, z moc¹ od dnia 1 stycznia 2008
roku.

Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Nowak

3132
UCHWA£A Nr IX/54/2007 RADY POWIATU KÊPIÑSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2007 roku
W sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kêpiñskiego
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z
pón. zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592
z 2001 roku z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje,

§1. Uchwala siê Statut Powiatu Kêpiñskiego , stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonania uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kêpiñskiego.
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§3. Traci moc uchwa³a nr II/8/2002 Rady Powiatu Kêpiñskiego z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Kêpiñskiego.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Franciszek Tr¹pczyñski

Za³¹cznik
do uchwa³y nr IX/54/2007
Rady Powiatu Kêpiñskiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.

STATUT POWIATU KÊPIÑSKIEGO
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

2. Terytorium Powiatu po³o¿one jest na terenie
Województwa Wielkopolskiego i obejmuje powierzchniê 604
km2.
§4. Siedzib¹ organów Powiatu i Starostwa jest miasto
Kêpno.

§1. Statut okrela:
1) ustrój Powiatu Kêpiñskiego,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Powiatu
Kêpiñskiego, komisji Rady Powiatu Kêpiñskiego, Zarz¹du
Powiatu Kêpiñskiego,

§5. 1. Powiat posiada herb i flagê.
2. Wzór herbu i flagi Powiatu oraz zasady i warunki ich
u¿ywania okrelaj¹ odrêbne uchwa³y rady.

3) zasady tworzenia klubów radnych Powiatu Kêpiñskiego,
4) zasady dostêpu do dokumentów Rady, jej komisji
i Zarz¹du Powiatu Kêpiñskiego oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Powiecie - nale¿y przez to rozumieæ Powiat Kêpiñski,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu Kêpiñskiego,
3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Powiatu
Kêpiñskiego,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Powiatu Kêpiñskiego,
5) Klubach Radnych - nale¿y przez to rozumieæ Kluby
Radnych Powiatu Kêpiñskiego,
6) Zarz¹dzie - nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu
Kêpiñskiego,
7) Ustawie- nale¿y przez to rozumieæ ustawê o samorz¹dzie
powiatowym,
8) Starostwie - nale¿y przez to rozumieæ Starostwo Powiatowe w Kêpnie,
9) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ niniejszy Statut
Powiatu Kêpiñskiego.
Rozdzia³ II
Powiat
§3. 1. Powiat stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹
mieszkañców miasta Kêpna i Gmin: Baranów, Bralin,
Kêpno, £êka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Rozdzia³ III
Organizacja wewnêtrzna Rady
§6. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 17 radnych.
§7. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Zarz¹d wykonuj¹cy jej uchwa³y.
2. Zarz¹d i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§8. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje sta³e
5) Dorane komisje do okrelonych zadañ.
§9. 1. Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ oraz odrêbn¹
uchwa³¹ sk³ad osobowy innych sta³ych komisji Rady.
2. Wybór przewodnicz¹cego komisji sta³ej dokonuje
komisja na pierwszym posiedzeniu, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 3 komisji
sta³ych.
§10. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§11. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
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Rozdzia³ IV

§12. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
§13. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego
nieobecnoci uprawniony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy,
w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu poprzez:
- zapewnienie obs³ugi prawnej dotycz¹cej sprawowania
mandatu,

Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w
ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ okrelonych w ust. 1 Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

- zapewnienie obs³ugi biurowej na potrzeby wykonywania
funkcji radnego,

4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania.

- zapewnienie sal konferencyjnych na potrzeby zwi¹zane z
wykonywaniem mandatu radnego.

5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy lub oceny

§14. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, na swej najbli¿szej
sesji rada dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§15. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich
zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§16. W razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego,
do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie
zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kêpiñskiego.
§17. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy, a w
przypadku jego nie wyznaczenia zadania Przewodnicz¹cego
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§18. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do drugiego Wiceprzewodnicz¹cego §16 stosuje siê odpowiednio.
§19. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
3. Nie wolno ³¹czyæ stanowiska wiceprzewodnicz¹cego
Rady z funkcj¹ przewodnicz¹cego komisji sta³ych Rady
§20. Obs³ugê Rady i jej Komisji zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Starostwa.

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach:
- klêsk ¿ywio³owych,
- koniecznoci podjêcia uchwa³ ratuj¹cych ¿ycie mieszkañców Powiatu,
- innych zdarzeñ dotycz¹cych dzia³alnoci s³u¿b oraz
zapewnienie prawid³owego funkcjonowania organu
wykonawczego i starostwa.
2. Przygotowanie sesji
§23. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie terminu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
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4. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesyjnych
powiadamia siê Radnych najpóniej na 7 dni przed terminem
obrad, listownie lub w inny skuteczny sposób, dostarczaj¹c
jednoczenie materia³y sesyjne. Termin ten mo¿e byæ d³u¿szy
za wyj¹tkiem sesji nadzwyczajnej, zwo³anej na wniosek Zarz¹du lub ¼ ustawowego sk³adu Rady Powiatu.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi
sesji powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania
z wykonania bud¿etu przesy³a siê Radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ustêpie 4 i 5 Rada podejmuje decyzjê o odroczeniu sesji i
wyznacza nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji przez Przewodnicz¹cego mo¿e byæ zg³oszony przez
Radnego tylko na pocz¹tku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§24. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady,
wspólnie ze Starost¹ ustalaj¹ listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym
- nie bêd¹cy radnymi osoby wchodz¹ce w sk³ad Zarz¹du oraz
Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. W sesjach Rady uczestnicz¹ kierownicy Wydzia³ów
Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu.
§25. Zarz¹d obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§26. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji, zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§27. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne
jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa.
§28. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed
ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§29. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady

Poz. 3132

spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§30. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e
powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych
wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci
o podobnym charakterze.
§31. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram obrady ... sesji
Rady Powiatu Kêpiñskiego.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad;
w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis
§29 ust. 2.
§32. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
§33. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) interpelacje, wnioski i zapytania radnych
3) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du w okresie miêdzysesyjnym, w tym informacjê
o realizacji wniosków komisji Rady,
4) sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du z wykonania
uchwa³ Rady,
5) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
6) odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych
zg³oszone na poprzednich sesjach,
§34. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §33 pkt 3 i 4
sk³ada Starosta lub cz³onek Zarz¹du wyznaczony przez Zarz¹d.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§35. 1. Interpelacje, wnioski i zapytania s¹ kierowane do
Zarz¹du i Starosty.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw powiatowej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ problem lub pytanie do wyjanienia.
4. Interpelacje i wnioski sk³ada siê na pimie na sesji lub
pisemnie w okresie miêdzy sesjami Przewodnicz¹cemu Rady.
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi. Interpelacje i wnioski nie podlegaj¹ g³osowaniu.
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5. Odpowied na interpelacje i wnioski jest udzielana
ustnie na sesji i w formie pisemnej, w terminie 14 dni - na
rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê lub wniosek. Odpowiedzi udzielaj¹ w³aciwe rzeczowo
osoby, upowa¿nione do tego przez Zarz¹d, wzglêdnie przez
Starostê.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹,
radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego
Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbli¿szej sesji
Rady w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§36. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Powiatu, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady. Jeli
bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf
35 ust. 5, 6 stosuje siê odpowiednio.
§37. Biuro Rady prowadzi ewidencjê zg³oszonych interpelacji, wniosków i zapytañ radnych oraz udziela odpowiedzi.
§38. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez udzielenia mu
g³osu przez Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
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pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia mówców,
4) zdjêcie okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
5) zamkniêcia listy mówców,
6) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
7) zarz¹dzenia przerwy,
8) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
9) przeliczenia g³osów,
10) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§42. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§43. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§44. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam obrady. sesji Rady Powiatu Kêpiñskiego.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§45. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.

§40. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
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§46. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu
obrad po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca,
w którym sesja siê odbywa.
§47. 1. Pracownicy Biura Rady w uzgodnieniu
z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dzaj¹ z ka¿dej sesji protokó³
w terminie do 7 dni od zakoñczenia sesji . Podany termin nie
dotyczy sesji nadzwyczajnych.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na noniki elektroniczne,
które przechowuje siê w Biurze Rady przez jeden rok od daty
zakoñczenia sesji.
§48. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ,
teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków,
a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Radni mog¹ zapoznaæ siê z protokó³em sesji w Biurze
Rady po up³ywie 7 dni od zakoñczenia sesji.
§49. 1. Nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹
zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym
o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Rada po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu nagrania przebiegu sesji z nonika
elektronicznego.
*2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony prze Radê wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do
Wojewody
*3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§50. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci
radnych, listê obecnoci kierowników, dyrektorów jednostek
organizacyjnych i Wydzia³ów Starostwa Powiatowego zobowi¹zanych do uczestnictwa w sesji , teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiad-
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czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Starocie najpóniej w ci¹gu 5 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z
dokumentów tych wynikaj¹cych.
§51. Obs³ugê biurow¹ Rady Powiatu (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.), komisji Rady sprawuj¹
pracownicy Biura Rady.
3. Uchwa³y
§52. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §21 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia, opinie i apele, o jakich mowa
w §21 ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§53. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada:
1) ka¿dy z radnych,
2) Komisje Rady,
3) Klub Radnych
4) Zarz¹d,
chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
5. Projekty uchwa³ opiniuj¹ w³aciwe komisje Rady.
6. Projekty uchwa³, które wynikaj¹ z inicjatywy podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 wymagaj¹ zaopiniowania
przez Zarz¹d.
§54. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg
dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
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2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z
przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Zarz¹d.
§55. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§56. Orygina³y uchwa³ ewidencjonuje siê w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji w Biurze Rady.
4. Procedura g³osowania
§57. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§58. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w
protokole sesji.
3. W wyniku przyjêcia stosownego wniosku formalnego,
g³osowanie jawne mo¿e byæ te¿ przeprowadzone w formie
g³osowania jawnego  imiennego. G³osowanie jawne imienne przeprowadza siê na zasadach okrelonych w §59, z tym
¿e karta do g³osowania, prócz danych i oznaczeñ okrelonych
w §59 zawiera oznaczenie dat¹ oraz imieniem i nazwiskiem
radnego oddaj¹cego g³os.
4. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
5. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§59. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania,
a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady
Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie
przewodnicz¹cym.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania,
a nastêpnie Komisja przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno
radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania
podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji Skrutacyjnej
stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§60. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
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2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§61. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y. Wniosek o odrzucenie wniosku
mo¿e byæ rozpatrywany je¿eli zostanie zg³oszony przez co
najmniej piêciu radnych na pimie.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych
paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug
ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §60 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej
kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§62. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych
siê i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych
za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.
§63. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które
uzyska³y co najmniej o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
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2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Radni
§64. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne wyjanienie Przewodnicz¹cemu
Rady lub przewodnicz¹cemu komisji.
§65. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji
Rewizyjnej i pozosta³ych komisji Rady
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§69. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Radnych,
w tym przedstawicieli wszystkich klubów. Przewodnicz¹cego
Komisji oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 2 do 4
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej oraz
Sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek
Przewodnicz¹cego Komisji.
§70. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje
pracê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W razie
nieobecnoci Przewodnicz¹cego pracami Komisji kieruje
Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji.
§71. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹
wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach, w sprawach,
w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub
interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków
decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

§66. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e
odwo³aæ siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady
- w terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej
decyzji.

6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§67. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, a w szczególnoci z radami innych powiatów, dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§68. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba
¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹
inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.

2. Zasady kontroli
§72. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ
Zarz¹du i powiatowych jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Powiatu.
§73. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania
kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwa³ach Rady.
2. Rada zlecaj¹c Komisji rewizyjnej kontrole okrela: termin, zakres i rodzaj kontroli oraz termin z³o¿enia
sprawozdania.
§74. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:
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1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,

3. Kontrole, przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§75. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.
§76. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§77. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹
zamierzenia przed ich zrealizowaniem, a w szczególnoci
projekty dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie
zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i
kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz
dowody osobiste.
§80. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy
niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki i Starostê, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce
zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Starosty, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§81. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ, na ¿¹danie kontroluj¹cych, dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.

§78. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §72 ust. 1.

§82. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

§83. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin,
zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§79. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

4. Protoko³y kontroli

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie podstaw do podjêcia czynnoci kontrolnych,
5) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
6) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
7) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
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woci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w
protokole,
8) datê i miejsce podpisania protoko³u,
9) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§84. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u
przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy
- pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§85. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e
z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§86. 1. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech
egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Biuro Rady przechowuje protokó³y Komisji Rewizyjnej.
5. Plany pracy i sprawozdania
Komisji Rewizyjnej
§87. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do
zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia
ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu
pracy lub jego czêci.
§88. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  na pierwszej
sesji ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
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4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu
Powiatu z rok ubieg³y i wystêpuje z wnioskiem do Rady
Powiatu w sprawie udzielenia b¹d nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkowa.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot kontroli i
termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§89. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§90. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§91. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Biuro Rady.
§92. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków powiatowych,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê
Zarz¹dowi Powiatu, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej
do zawarcia stosownej umowy.
7. Wspó³dzia³anie z innymi komisjami i innymi organami
kontroli.
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§93. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4 Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
§94. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Powiatu w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub inne organy kontroli.
8. Pozosta³e sta³e komisje Rady
§95. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
§96. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§97. 1. Komisje mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych powiatów, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Odpowiednie Komisje opiniuj¹:
a) projekty uchwa³,
b) wnioski,
c) postanowienia proceduralne,

§99. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji stosuje siê odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad komisji powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad
komisji, listownie lub w inny skuteczny sposób
§100. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych przedstawiaj¹ na
pierwszej sesji Rady w danym roku sprawozdania
z dzia³alnoci komisji za okres roku ubieg³ego.
Rozdzia³ VII
Zasady tworzenia klubów radnych
§101.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§102. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ zg³oszone Przewodnicz¹cemu Rady w ci¹gu 7 dni od jego utworzenia.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§103.Przewodnicz¹cy Rady prowadzi wykaz klubów.
§104.1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Klub Radnych ma zagwarantowan¹ przez Przewodnicz¹cego Rady mo¿liwoæ obs³ugi biurowej oraz lokalowej na
potrzeby funkcjonowania Klubu.

d) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
e) stanowiska  zawieraj¹ce owiadczenia w okrelonej sprawie,
f) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
g) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy lub oceny
i przekazuj¹ je Radzie
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy
mo¿e zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§98. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji,
a w przypadku jego nieobecnoci wyznaczona osoba przez
przewodnicz¹cego komisji.

Rozdzia³ VIII
Organizacja wewnêtrzna i tryb pracy Zarz¹du
1. Organizacja Zarz¹du
§105. 1. Zarz¹d liczy 4 osoby.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹:
1) Starosta, który jest jednoczenie Przewodnicz¹cym
Zarz¹du,
2) Wicestarosta,
3) dwóch cz³onków Zarz¹du Powiatu.
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3. Zarz¹d uwa¿a siê za wybrany, jeli Rada dokona³a
wyboru ca³ego jego sk³adu.

3. Przepis ust. 2 stosuje siê tak¿e w przypadku wakatu na
stanowisku Starosty.

*§106. Starosta jest wybierany sporód kandydatów zg³oszonych przez radnych w g³osowaniu tajnym, z zastrze¿eniem
§107.

§115. 1. O posiedzeniu Zarz¹du nale¿y zawiadomiæ
jego cz³onków z 3-dniowym wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjêty.

§107. 1. Rada mo¿e poprzedziæ wybór Starosty postêpowaniem konkursowym.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraæ informacjê o czasie, miejscu i przewidywanym porz¹dku obrad.

2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okrela
Rada w drodze uchwa³y.

§116. 1. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ
zobowi¹zani:

3. Wynik konkursu nie wi¹¿e Rady.
§108. Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy
Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz przy pomocy Starostwa Powiatowego.
§109. 1. Do obowi¹zków Wicestarosty nale¿y podejmowanie czynnoci z zakresu zadañ Starosty, na podstawie
pisemnego upowa¿nienia udzielonego przez Starostê albo w
przypadku koniecznoci niezw³ocznego podjêcia dzia³añ pod
nieobecnoæ Starosty lub wynikaj¹cy z innych przyczyn brak
mo¿liwoci dzia³ania Starosty.
§110. Starosta okrela szczegó³owy zakres zadañ
Wicestarosty i pozosta³ych cz³onków Zarz¹du i przedstawia je
Radzie w formie zapisów Regulaminu organizacyjnego starostwa.

1) radca prawny Starostwa,
2) pracownicy Starostwa
przedmiot obrad,

w³aciwi

ze

wzglêdu

na

3) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
w³aciwi ze wzglêdu na przedmiot obrad.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ
zaproszone inne osoby, a w szczególnoci radni.
3. Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y, wyznaczyæ
radnego lub grupê radnych do udzia³u w posiedzeniach
Zarz¹du.
§117. 1. Z posiedzeñ Zarz¹du sporz¹dzane s¹ protoko³y.

2) realizacja zadañ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady i Zarz¹du,

2. W protoko³ach z posiedzeñ Zarz¹du podaje siê imiona
i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
a gdy w posiedzeniu Zarz¹du uczestniczy³y inne osoby,
w protokole podaje siê tak¿e ich imiona i nazwiska oraz
wskazuje, w jakim charakterze osoby te uczestniczy³y
w posiedzeniu Zarz¹du.

3) sk³adanie owiadczeñ woli w imieniu Powiatu na podstawie imiennych upowa¿nieñ, wynikaj¹cych z uchwa³
Zarz¹du,

§118. 1. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du powinien
oddawaæ wiernie przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg
dyskusji nad podejmowanymi przez Zarz¹d rozstrzygniêciami.

4) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia Zarz¹du,
stosownie do zakresu zadañ,

2. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w danym posiedzeniu Zarz¹du, po ich zatwierdzeniu przez Zarz¹d na nastêpnym
posiedzeniu.

§111. Do obowi¹zków cz³onka Zarz¹du nale¿y:
1) udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du,

5) realizacja zadañ powierzonych przez Zarz¹d.
2. Tryb pracy Zarz¹du
§112. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na
posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, nie rzadziej ni¿
raz w miesi¹cu.
§113. 1. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹ zostaæ indywidualnie
zobowi¹zani uchwa³¹ Zarz¹du do podejmowania w imieniu
Zarz¹du okrelonych zadañ, z wy³¹czeniem czynnoci polegaj¹cych na podejmowaniu rozstrzygniêæ.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1 przedk³adaj¹ Zarz¹dowi sprawozdanie z wykonanych czynnoci na najbli¿szym
posiedzeniu Zarz¹du.
§114. 1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy
jego obradom Starosta lub Wicestarosta.
2. Wicestarosta zwo³uje posiedzenia Zarz¹du oraz przewodniczy jego obradom tak¿e wówczas, gdy z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa wynika obowi¹zek podjêcia przez
Zarz¹d rozstrzygniêcia, a Starosta nie jest obecny albo
z innych przyczyn nie mo¿e udzieliæ upowa¿nienia.

3. Protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du numeruje siê
i przechowuje zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§119. 1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje osobom
wchodz¹cym w sk³ad Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. Uchwa³y Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy obecni na
posiedzeniu cz³onkowie Zarz¹du.
3. W sprawach wymagaj¹cych rozstrzygniêcia Zarz¹du,
ka¿dy cz³onek Zarz¹du g³osuje wed³ug w³asnego przekonania.
W przypadku równej iloci g³osów decyduje g³os
Przewodnicz¹cego posiedzenia Zarz¹du
4. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych
z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, starosta podejmuje
niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du. Nie
dotyczy to wydania przepisów porz¹dkowych.
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5. Czynnoci, o których mowa w ust. 4 wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu
Zarz¹du.

§124.1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia
sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w §121, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.

§120. 1. W sprawach nie zwi¹zanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygniêæ:

2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami.

1) etatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Starostê,

Rozdzia³ X

2) pozaetatowi cz³onkowie Zarz¹du dzia³aj¹ wy³¹cznie na
podstawie i w zakresie upowa¿nieñ udzielonych im przez
Zarz¹d.
2. Zarz¹d prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych Powiatu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszego statutu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego
wgl¹du w Starostwie.

Pracownicy samorz¹dowi
§125.Sporód cz³onków Zarz¹du pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru s¹:
1) Starosta
2) Wicestarosta

Rozdzia³ IX

Rozdzia³ XI

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, komisji i Zarz¹du

Jednostki Organizacyjne Powiatu

§121. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:

§126.1. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu stanowi za³¹cznik nr 1 do statutu.

1) protoko³y z sesji,

2. Zarz¹d prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych Powiatu.

2) protoko³y z posiedzeñ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,

3. Aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych
Powiatu dokonana przez Zarz¹d nie stanowi zmiany statutu.

3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du,
4) rejestr uchwa³ Rady i uchwa³ Zarz¹du,
5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§122. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia³ania Zarz¹du udostêpnia siê w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa, w dniach pracy Starostwa Powiatowego,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty wymienione w §121 ust. 1 s¹ równie¿
dostêpne w zewnêtrznej sieci informatycznej Starostwa Powiatowego.
§123. 1. Z dokumentów wymienionych w §121 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je
lub kopiowaæ.
2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Starostwie Powiatowym i w asycie
pracownika Starostwa.

Rozdzia³ XII
Przepisy koñcowe
§127.Zmian statutu Rada Powiatu dokonuje w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§128.W sprawach nieuregulowanych statutem b¹d odmiennie uregulowanych ni¿ w ustawie z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym, stosuje siê przepisy powo³anej ustawy.
§129.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr NK.I-3.0911-184/07 z dnia 14 sierpnia 2007 roku
orzekaj¹ce niewa¿noæ §49 ust. 2 i 3, §106 w zakresie
wyrazów: z zastrze¿eniem §107 oraz §107 za³¹cznika do
uchwa³y Nr IX/54/2007 Rady Powiatu Kêpiñskiego
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Kêpiñskiego  ze wzgl¹du na istotne naruszenie
prawa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 140

Poz. 3132, 3133

— 15307 —

Za³¹cznik nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KÊPIÑSKIEGO
1. Dom Pomocy Spo³ecznej w Rzetni
2. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Kêpnie

7. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kêpnie
8. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kêpnie
9. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w S³upi

3. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Kêpnie

10. Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr I w Kêpnie

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kêpnie

11. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kêpnie

5. Powiatowy Urz¹d Pracy w Kêpnie

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kêpnie

6. Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Kêpnie

3133
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY CZERWONAK ZA 2006 ROK
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