UCHWAŁA NR XI/116/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Chodzieskiego
Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Chodzieskiego stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXIV/192/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Chodzieskiego (tj. Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r, poz. 6311 ze zm.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do zawiadomienia dołącza się:
1) porządek obrad sesji,
2) materiały będące przedmiotem obrad sesji, z zastrzeżeniem ust.6.”;
2) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Materiały sesyjne dotyczace uchwalenia budżetu powiatu, rozpatrzenia sprawozdania
z wykonania budżetu i rozpatrzenia Raportu o stanie powiatu, o którym mowa w § 57a,
doręcza się radnym co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem sesji.”;
3) w § 11 dodaje się ust.8 i 9 w brzmieniu:
„8. Przekazanie radnym zawiadomień i innych materiałów na sesję następuje w formie
elektronicznej.
9. Powiat użycza radnym niezbędny sprzęt dla odbioru materiałów w formie
elektronicznej i pracy nad innymi, przekazanymi materiałami.”;
4) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwały zarządu podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na jego posiedzeniu.”;
5) w § 64 ust. 1¹ skreśla się.
6) w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Chodzieskiego pn"Wykaz jednostek organizacyjnych
Powiatu Chodzieskiego" dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem
utworzenia jednostki 1 marca 2020 r.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/116/2020 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W STATUCIE POWIATU CHODZIESKIEGO

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 511 z późn.zm) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi
stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
Wprowadzone zmiany do statutu doprecyzowują terminy, w jakich

powinny zostać

dostarczone materiały sesyjne, których przedmiotem jest uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz wprowadzono zapis dotyczący raportu o stanie powiatu.
Zmieniono zasadę podpisywania

uchwał zarządu

dotyczących wieloletniej prognozy

finansowej, w ten sposób, że będą one podpisywane zgodnie z ogólnymi zasadami przez
wszystkich członków zarządu, obecnych na jego posiedzeniu.
Ponadto do wykazu jednostek dodano nową jednostkę Powiatowe Centrum Usług
Wspólnych w Chodzieży, która ma powstać z dniem 1 marca 2020 r. Zasady funkcjonowania
jednostki określa odrębny statut.
Podjęcie niniejszej uchwały nie powoduje dodatkowych skutków finansowych. Skutki
finansowe dla nowo utworzonej jednostki zostały wskazane w uchwale w sprawie jej powołania.

Id: 3F64FB09-9DCF-4DE3-83D8-AE902B8793DF. Uchwalony

Strona 1

