UCHWALA NR XV/119/12
RADY POWIATU W P1OTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie /miany Statutu Powiatu Piotrkowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 roku o samorza^dzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1592 zpozn. zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. l l l l , N r 2 2 3 ,
poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675; z2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 149,poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) oraz § 66 Statutu
Powiatu Piotrkowskiego uchwalonego uchwafy NR XXVIII/228/09 Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia
30 pazdziernika 2009 r. (Dziennik Urze_dowy Wojewodztwa Lodzkiego z 2009 r. Nr 384, poz. 3350)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co nast^puje :
§ 1. W Statucie Powiatu Piotrkowskiego stanowia.cym zal^cznik do uchwaly NR XXVIII/228/09
Rady Powiatu Piotrkowskiego z dnia 30 pazdziernika 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Piotrkowskiego, wprowadza si? nast^puja^ce zmiany :
1) w §6 ust.l statutu otrzymuje brzmienie :
„§ 6. 1. Rada wybiera ze swojego grona przewodnicza^cego i wiceprzewodnicza^cego rady
bezwzgl^dnq wie^kszoscia^ glosow, w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady,w
glosowaniu tajnym.";
2) w § 24 ust.2 statutu otrzymuje brzmienie:
,,§24.2. Do projektu uchwaly dolqcza sie_ uzasadnienie zawierajajce w szczegolnosci:
1) okreslenie potrzeby i celu podj^cia uchwaty;
2) oczekiwane skutki prawne, jakie wywota podje_cie uchwaly;
3) oczekiwane skutki organizacyjne/spoteczne, jakie wywola wprowadzenie uchwaty;
4) skutki fmansowe dla budzetu Powiatu i zrodla ich pokrycia.";
3) w §32 ust.3 statutu otrzymuje brzmienie :
„§ 32. 3. Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie fmansowe, sprawozdanie z wykonania
budzetu wraz z opinia^ regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacj?
o stanie mienia powiatu i wystejpuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium zarza^dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
regionalna^ izb? obrachunkowa^.";

4) w §54
a) ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie :
,,§ 54. 3. Uchwaly zarza^du podpisuje starosta i wicestarosta. W przypadku nieobecnosci starosty lub
wicestarosty uchwaly, za nieobecnego, podpisuje czlonekzarzajJu.",
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b) ust. 4 statutu otrzymuje brzmienie :
,.§ 54.4. UchwaJy zarzajdu b^da^ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej
podpisuje starosta. W przypadku gdy starosta nie bierze udziahi w posiedzeniu zarza^du powiatu, na
ktorym zapadla decyzja, decyzj? podpisuje wicestarosta. W decyzjach wymienia sie^ imiona
i nazwiska czlonkow zarza^du, ktorzy brali udziaJ w podj^ciu decyzji.";
5) w §58 ust.l pkt 4 statutu otrzymuje brzmienie :
„§ 58. 1. 4) Powiatowy Zespol Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim;".
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Zarza^dowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi wzycie po uprywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicza^cy
Powiatu w Piot
Try buna!

z Czerwihski
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