Uchwała Nr XVII/120/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815), Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, stanowiącym 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 ze zm. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 359 poz. 6390, z 2015 r. poz. 5651, z 2018 r. poz.
7412, z 2019 r. poz. 1315) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.

Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności,
wiceprzewodniczący komisji. W przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego, pracą komisji kieruje radny najstarszy wiekiem obecny na jej
posiedzeniu.”

2) W § 37a ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący lub w razie jego
nieobecności, wiceprzewodniczący komisji. W przypadku jednoczesnej nieobecności
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, pracą komisji kieruje radny najstarszy
wiekiem obecny na jej posiedzeniu.”
3) W § 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje
wiceprzewodniczący. W przypadku jednoczesnej nieobecności przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego, pracą komisji kieruje radny najstarszy wiekiem obecny na jej
posiedzeniu.”
4) W § 48 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zarząd powiatu liczy 5 osób. W skład zarządu wchodzą: starosta jako przewodniczący,
wicestarosta oraz trzech członków, w tym jeden etatowy.”
„3. Ze starostą, wicestarostą i etatowym członkiem zarządu powiatu nawiązuje się stosunek
pracy na podstawie wyboru.”
5) Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2020 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m.in. stanowienie aktów prawa
miejscowego, w tym statutu powiatu.
Dotychczasowe uregulowanie § 48 ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 74 poz. 1277 ze zm.) stanowiło, że Zarząd Powiatu liczy pięć osób,
a w jego skład wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie
trzech osób. Ze starostą, wicestarostą i członkiem zarządu powiatu wybranym spoza składu rady,
nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.
W związku z uzyskaniem mandatu posła na Sejm RP przez Pana Krzysztofa Czarneckiego i złożeniem
przez niego rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu (wybranego spoza składu Rady), w dniu
23 stycznia 2020 r. na wniosek Starosty, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, skład
Zarządu Powiatu został uzupełniony o nowego członka w osobie radnego Włodzimierza Ignasińskiego.
Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1) lit b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w starostwie powiatowym na podstawie wyboru jako
pracownicy samorządowi zatrudniani są starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu
– jeżeli statut powiatu tak stanowi. Oznacza to, że stosowne uregulowania w statucie decydują o tym,
czy osoba pełniąca określoną funkcję z wyboru ma być zatrudniona, a przez to uzyskać status
pracownika samorządowego. Stosunek pracy nawiąże się tyko wtedy, gdy właściwy organ samorządu
terytorialnego określi w statucie, że z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze
pracownika. Stosownie do powyższych regulacji prawnych, proponuje się dokonanie zmiany zapisów
§ 48 ust. 2 i 3 Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w sposób umożliwiający nawiązanie
stosunku pracy na podstawie wyboru z członkiem Zarządu Powiatu - radnym - wybranym w dniu
23 stycznia 2020 r. do składu Zarządu.
W zmianach do Statutu Powiatu proponuje się także uregulowanie kwestii pracy poszczególnych
Komisji Rady w sytuacji jednoczesnej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji
podczas jej posiedzenia, wskazując że wówczas pracą komisji kieruje radny najstarszy wiekiem obecny
na jej posiedzeniu.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do uchwały Nr XVII/120/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 25 lutego 2020 r.
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Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z Filią w Trzciance i Wieleniu.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
Dom Pomocy Społecznej w Trzciance
Dom Pomocy Społecznej w Gębicach
Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
Liceum Ogólnokształcące im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Trzciance
Zespół Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance
Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp.
Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej
Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp.
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance

