UCHWALA NR XXII/II?/16
RADY POWTATU GRA,'EWSKIEGO
z

dni. 26 lipca 2016 r.

w 3prawie zmiany Statutu PowLtu Grrjewskicgo.

Na podstawie an. 12 pkt

I)

ustawy

z dnia 5

czerwca 1998

r. o

samorz{dzie powiatowym (Dz. U.

z 20 I 6 r. poz.E I 4) uchwala siQ, co nastQpuje:
S 1. W Statucie Powiatu G.ajewskiego stanowiicym 2d4caik do uchwaly Nr lv/26l01 Rady Powiatu
Grajewskiego z dnia I lutego 2003 r. w spmwie uchwalenia Statutu Powiatu Grajewskiego, opublikowarcj w
Dzienniku Urzfdowym Wojewodawa Podlaskiego Nr 18, Wz 4E0, z 22,02.2003 r., anienion€j uchwah Nr

y3l2006 Rady Powiatu G.ajewskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Grajewskiego, opublikowan{ w Dzienniku Urzdowym Wojew6dztwa Podlaskiego Nr 291, po2.2854, z
12.12.2006 t,, oraz zitienionej uchwal{ Nr XLIU252I10 Rady Powiatu crajewskiego z dnia 30 marca 2010 r.
sprawie zniany Statutu Powiatu Crajewskiegq opublikowan4 w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztw.
Podlaskiego Nr 84, poz.l2?6, z 04.05.2010 r., wprowadza sil nastlpujqce zni.ny:
I

)

r

$ ,l

u$J orr2fmuj. r.56:

,,3. Powiat posi.ds herb i fl.gl ustanowione uchwalq Nr XXXV/I8E/I3 R8dy Powiatu Graje*skiego z
dnia 28 maja 2013 ,. w sprawie przyjFia herbu i flagi powiatu.";

2)S5otrzyDujetrtad:
5. Powist dziala na podstawie usts*y z dnia 5 czerllrc! 1998 r. o samorz4dzie powiatowyn (Dz.U.z
2015 r. Wz,l445 z lilin,z/n^), rozpor24dzenia Rady Minisrr6w z dnia 7 sierpnia 1998 r.
,,S

w sprawie utworzenia powiat6w (Dz.U.Nr 103, poz.552) oraz niniejszEgo statutu.";
3)

x' $ 10 urts otrrlnujc trcd{:
,,5. Radni sq \rybierani w wyborach bezposrednich. asady itryb przeprowadzania wybor6w do Rady
Powiatu okrcSla ustaw. z dnia 5 styczria 20ll r. Kodek $]borczy (Dz.U. Nr 2l poz.l 12
z

4)

r

fiin.zm.).":
S ll pkt 3) otrryEuje tred{r

i

odrrolywanie, na wniosek starosty, skarbnik powiatu, bdqc€go gl6*nym
ksilgowym bud2etu powiao,";

.3) powolywanie

5)w S 12 po ult 3 dod.j. 3il u3t 4 i 5 o rreici:
.4. W przypadku odpolviedzi ustnej na zadane w tralcie sesji p),tanie, udzielana jest ona w miarl
mozliwosci podczas tej samej sesji Rady Powiatu. Natomiast w prz,?adku potrzeby udzielenia
odpowiedzi pisennej na zadane podczas sesji pytanie, udzielanajest ona w terminie 30 dni.
W prrypadku interpelacji zlozonej na pi6mie odpowiedZ na nh udzielana jest w formie pisemnej w
terminie 30 dni.":
5.

5)

s

S 15 lr3t2 lekst w

r.wi.rie otrryEuje treat.

.(Dz. U. z 2016 r, poz.8l4 z titin. zrr..y':,
7) w 0 16 u3t l i 2 otrzyDujq trqi6.

.1. Organizacje i zassdy funkcjonowania

starcstwa powiatowego okesla rcgulamin organizacyjny

uchwalony przez Zarzqd.";

i

,2, Zas,.dy tryb wykon)ryania czynnosci kancrlaryjnych w starostwie powiato*ym dotycz4c€
jednolitego sposobu tworzeniq ewidencjonowania i przechowywania dokument6w oraz ochroly przed
ich uszkodzeniem, aiszczeniem lub uEaq okrEala Rozporz{dzenie Pre2asa Rady Minisf6w z dnia lE
styczria 201I r. w spmwie insfirkcji k ncelaryjnej, jednolitych r2lczowych wykaz6w akt oraz inst kcji
w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiw6w zrktadowych (Dz.U Nr 14, poz.67).";
8) w $ 17

usl.l i 3 orrzymujt tr.sa:

ld: 8C5CC7F2-EE9D-4828-8BFGA926El2AB259- Podpisany

,,1. Status prawny pracownik6w staroslwa i jednostek organizacyjnych powiatu, okftjl. ustawa
z dnia 2l listopada 2008 r. o praco*nikach smorz4dowych (Dz.U.z 2014 r. pz.l202 z
fiin,a t.) otaz
przepisy *ykonawcze.

-

3. Skarbnika Powiatu
gl6wnego
Starosty, Rada Powiatu.";
9) w S

lE

urtl

pkt 2) tel6t w D.*i.3ie oir4/mrjc

p6

,,(Dz. U. z 20I6 r. poz.814, z

10)t $ 2l lrlt

ksilgowego budzetu powiatu po*ofuje

5 po kropoe

.

i

odwoluje, na wt osek

rftL:

zn.)"i

dod.je iiQ zdrde

o

trdci:

,,W przypadku projekt6w uchwal zloaonych przEz podmioty uprawnione wlmienione w $20
i S49 termin rozpoczgcia ich procedowania pr&z Radl Po*iatu nie more by6 poiniejszy ni2
3 miesiqc€ od daty ich przedlo2€nia.";

I

l) w

S

27

u!t2 otrzyouje tre6t:

i

Zar4

przy$otowoje przldstawia Ra&ie, nie p6aiej niz do dnia 15 listopada rcku
.2,.
poprzedzaj$ego rok budzetoury projekt budzetu powiatu u\ zglldniajqcy z.sady usr.\ry z d[ia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicaych (Dz.U z 2013 r. poz.tts z pozn.zn.) oraz ustalenia Rady, a
talrE materi.ly informacyjne.";

orrisi. otrrf,Euje tEdd:
,,(Dz. U. z 2016 r. poz.8 l 4 z p6 . zJI.t,)";

r'

$ 30

I

2)

I

3) w $ 33

u!L2 pkt 2) tekrt w

u!Ll. otrzymuj. tr.af:

,,1. BankowQ obslugf bud2etu powiatu *ykonuje bank *ybrany przez Radg w trybie okreilonym w
ustawie z dnid 29 styczDia 2004 r. Prawo zam6wieri publiczrych (Dz.U.z 2015 r. WL2l64

&inzrn,\.";
I4)w Z.hczoiku rr4
z

do

St tutu !v $ 5w lrlt

4

tr. koicu dodajc 3& zdrni.r'.:

,8adni otrrymujq niezbtdne materiaty, w tym projekty uchwal dotycz4cych poszlzlg6lnych punkt6w
porzqdku obrad w formie papierowej. W przypadku material6\p bardzo obszemych, dopuszcza si9 - na
podstawie wczeiniej zloranq peEz radnego deklaracji - dostattzanie czlsci material6w w formie
elektronicanej przy u2yciu poczty elelcronicztej i/ lub nognika darych.";
15)

St

2l u3t2 otrzyDujc t.e5t:
,2. Przewodniczicy niezwloczrie kieruje projekty uchwal,

w ZdTzoiku trr 4 do

uru w

S

z

*{4tkiem projekt6w

uchwal,

o kt6rych mowa w $ 20 pkt 4), do ZarzQdu Powi.tu celem wyi.2enia opinii o p.ojekcie uchwaly.";

l6) w Z.ltczriku trr 4 do St tutu

r

S

trdt.
mowa w ust.l i 2, j.k

25 u3t4 otr.rlDuje

rowniez wyboru Wic€przewodnicz4c€go
,,4. Dokon.nie ryboru, o kt6rym
Z.rz4du Powiatu i powolanie pozosralych czlonkdw zan4du Powiatu oraz powolanie Slarbnika
Powiatu, oaacza podjgcie uchwaly stwierd2.j{cej rryb6r lub po*otalie - uchwala ta niejest dodatkowo
glosowana.";

l7) w

Z.l$zriku

trr 5 do St tutu w $ 5 pkt l0) otrzyEuj.

tr.ld:

-10) wysQpowanie z wnioskiem do Rady Powiatu o powolanie
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siQ ZlrzQdowi Powiatu.

Id: EC5CC7F2-EE9D-4E2E-EBFGA926E

I

2,{8259. Podpisy

Skarbnika Powiatu.".

S3. Uchwala wchodzi
Wojewodawa Podlaskiego.

w zycie po upb,wie

14 dni od

jej

ogloszenia

w

Dzienniku Urz9dowym

ipqcy Rady
ffijewsUego

Przewodn

Powiaru

lh

StaDislaw Ko$akowski

Id: EC5CCTF2-EE9Da828-8BFGA926E

I

2AB259. Podpisy

Slrona 3

