Uchwała Nr XIII/106/2011
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218;
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157,
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r.
Nr 21 poz. 113; Nr 217 poz. 1281) Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala,
co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, którego tekst stanowi załącznik do uchwały
Nr V/43/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 74
poz. 1277) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 11:
1) ust. 2 przyjmuje nowe brzmienie:
„2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych pisemnie i elektronicznie co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad, podając w zawiadomieniu miejsce, dzień,
godzinę rozpoczęcia sesji oraz proponowany porządek obrad. Postanowienie powyższe
nie dotyczy sesji zwołanych w trybie określonym w § 10 ust. 1”.
2) ust. 3 przyjmuje nowe brzmienie:
„3. Do elektronicznego zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad oraz
projekty uchwał i inne materiały przedkładane pod obrady”.
3) w ust. 4 po wyrazach „doręcza się radnym” dodaje się wyrazy: „w formie pisemnej lub
elektronicznej”.
4) w ust. 5 po wyrazach „doręcza się radnym” dodaje się wyrazy: „w formie pisemnej i
elektronicznej”.
2. W § 40 ust. 2 przyjmuje nowe brzmienie:
„2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamia się jej członków pisemnie
i elektronicznie co najmniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.
Do elektronicznego zawiadomienia dołącza się porządek posiedzenia i materiały będące
przedmiotem obrad”.

3. W § 52 w ust. 3 po wyrazach „należy zawiadomić” dodaje się wyrazy: „pisemnie lub
elektronicznie”.
4. W załączniku Nr 3 do Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pn. „Jednostki
organizacyjne Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego” punkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIII/106/2011
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 listopada 2011 r.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592
ze zm.) w art. 12 ust. 1 stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie aktów
prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Natomiast zgodnie z § 63 Statutu Powiatu uchwalonego
uchwałą Nr V/43/2011 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, zmian statutu dokonuje rada
powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
W związku z wyposażeniem radnych w przenośne komputery i decyzją o przesyłaniu często
bardzo obszernych materiałów będących przedmiotem obrad komisji, zarządu i rady w formie
elektronicznej, przy zachowaniu pisemnej (papierowej) formy w odniesieniu do zawiadomień
o posiedzeniu komisji i rady oraz proponowanego porządku ich obrad, należy dostosować zapisy
postanowień statutu powiatu do rzeczywistych zmian w organizacji pracy rady.
Ponadto, w związku z likwidacją Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Białej
i utworzeniem na bazie zlikwidowanej szkoły nowej jednostki oświatowej pn. Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Białej, należy również dokonać aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych
powiatu stanowiącego załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Mając powyższe na względzie, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

