Uchwała Nr V/43/2011
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Statutu 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 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230), Rada Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w brzmieniu załącznika
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/252/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
(j.t. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 14 poz. 2188) oraz uchwały ją zmieniające:
Nr XLIII/336/2002 z dnia 02 lipca 2002 r.; Nr II/9/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r.;
Nr V/38/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. oraz Nr II/11/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie
do uchwały Nr V/43/2011
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Rozdział 1. z dnia 22 lutego 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. Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy,
organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa statut.
Uchwałą Nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Powiatu powołała doraźną
Komisję Statutową celem dokonania zmian w Statucie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
zmierzających do uchwalenia jego tekstu jednolitego. Komisja Statutowa odbyła trzy
posiedzenia, na których członkowie komisji wypracowali projekt nowego statutu.
W projekcie nowego statutu uwzględniono decyzje Rady Powiatu nowej kadencji
dotyczące składu i zatrudnienia członków Zarządu Powiatu oraz inne zmiany statutu dokonywane
na przestrzeni lat 2001-2010. Jego zapisy dostosowano do obowiązujących przepisów prawa, do
wytycznych wynikających z orzecznictwa sądowego, dotychczasowych doświadczeń w pracy
organów powiatu oraz bieżących potrzeb powiatu. Wiele zmian ma charakter redakcyjny i
sprowadza się do wyeliminowania z treści dotychczasowego statutu norm prawnych zawartych w
innych przepisach, w szczególności rangi ustawowej.
Wprowadzone zmiany powinny wyeliminować luki w zapisach dotychczasowego statutu,
które mogły powodować wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania jego przepisów, a
także pozwoliły stworzyć nową formę dokumentu odpowiadającego aktualnie stosowanej
praktyce tworzenia statutów jednostek samorządu terytorialnego. Przy konstrukcji nowego
statutu dokonano podziału jego treści na działy i rozdziały, co czyni dokument czytelnym, a tym
samym łatwiejszym przy posługiwaniu się jednym, pełnym tekstem. Proponowane zmiany winny
usprawnić funkcjonowanie Rady Powiatu oraz wyeliminować dotychczasowe niedoskonałości.
Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.

