
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/314/2013 

RADY POWIATU W SZCZECINKU 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Szczecineckiego. 

Na podstawie art. 2  ust. 4  i art. 12 pkt 1  ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595), Rada Powiatu w Szczecinku uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Nr III/14/2010 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Szczecineckiego – w Statucie Powiatu Szczecineckiego, zmienia się 

brzmienie § 19 na następujące: 

„19.  1. O sesji zawiadamia się:  

1) Radnych, co najmniej na 7  dni przed rozpoczęciem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2,  

2) Przewodniczącego Zarządu,  

3) Skarbnika i  

4) Sekretarza  

wskazując miejsce, dzień i godzinę oraz porządek obrad. Do zawiadomienia dołącza się projekty 

uchwał oraz pozostałe materiały związane z porządkiem obrad sesji.  

2.  Zawiadomienie o zwołaniu sesji, której przedmiotem jest uchwalenie budżetu lub rozpatrzenie 

sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed terminem obrad, 

doręczając odpowiednio projekt budżetu Powiatu lub sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły.  

3.  Zawiadomienie o sesji wraz z materiałami przesyła się drogą elektroniczną radnym, w terminie, 

o którym mowa w ust. 1  pkt 1  i ust. 2. W tym samym terminie udostępnia się je w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają dokumenty zawierające 

ograniczenie jawności.  

4.  Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z materiałami na sesję, o których mowa w ust. 1, na wniosek 

radnego można doręczać na piśmie drogą listową lub w inny skuteczny sposób.  

5.  Projekty uchwał dotyczące spraw powoływania i odwoływania określonych osób lub ich wyboru, 

a także spraw z zakresu stosunku pracy doręcza się radnym na sesji.  

6.  Terminów określonych w ust. 1  nie stosuje się do sesji zwoływanej w trybie przewidzianym 

w § 11 ust. 2.  

7.  Wymogu doręczenia dokumentów, o którym jest mowa w ust. 1  nie stosuje się do projektów uchwał 

zgłaszanych bezpośrednio na sesji Rady, na której uchwały te mają być rozstrzygane.  

8.  Dla ważności zwołania sesji niezbędne jest, by termin, o którym mowa w ust. 1  pkt 1  i ust. 2, 

był zachowany wobec radnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.  
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

 

 

 Dorota Chrzanowska 
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