
UCHWAŁA Nr XXXIX/245/2009 

RADY POWIATU W WYSZKOWIE 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wyszkowskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Wyszkowskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr V/31/2003 Rady Powiatu 

w Wyszkowie z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wyszkowskiego wprowadza 

się zmiany w brzmieniu, jak 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 Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Ślesik - Nasiadko 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XXXIX/245/2009 

Rady Powiatu w Wyszkowie 

z dnia 24 czerwca 2009r. 

 

 

W Statucie Powiatu Wyszkowskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 5 w § 20 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Głosowanie nad uchwałą, o której mowa w ust. 8 odbywa się po odczytaniu przez Przewodniczące-

go lub Wiceprzewodniczącego Rady numeru, daty i tytułu uchwały. Na wniosek radnego treść uchwały 

przed głosowaniem jest odczytywana w całości.”, 

2) w załączniku nr 5 § 29 ust. 2 tiret 5 otrzymuje brzmienie: 

„- przygotowuje wniosek w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, który 

przedkłada w terminie do 20 marca każdego roku Przewodniczącemu Rady Powiatu w celu dostarczenia 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej o wydanie opinii w terminie przed posiedzeniem Rady, na którym bę-

dzie głosowany wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium”, 

3) w załączniku nr 6 § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach 

organizacyjnych są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie: 

1) wyboru - Starosta, Wicestarosta, 

2) powołania - Skarbnik Powiatu, który jest głównym księgowym budżetu oraz kierownicy powiatowych 

jednostek organizacyjnych,  

3) umowy o pracę - pozostali pracownicy.” 

 

Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Ślesik - Nasiadko 

 

 

 

 

 


