Uchwala Nr II /9 /2018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 03 grudnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018
27 września 2018r. w sprawie uchwalenia

2018r.

Rady Powiatu Kolskiego z dnia

Statutu Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 1 w związku z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. 2018 r. poz. 955 ze zm.) uchwala się, co następuje.

§1
W Statucie Powiatu Kolskiego stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady
Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września

2018r. w sprawie uchwalenia

Statutu Powiatu

Kolskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 73 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
,,6. Stosunek pracy na podstawie wyboru nawiązuje się ze Starostą i Wicestarostą".
2. w § 83 w ust. 4, 5 i ust. 6 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez zastąpienie w
w/w ustępach zapisu ,,§ 85" zapisem ,,§ 82".

§2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2018r.
PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu l(olskiego

I!H/r ~~

Marek Swi(iek

Uzasadnienie
do Uchwały III 9 12018
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 03 grudnia 2018r.

Na podstawie przepisów art. 12 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (j. t. Dz. U. 2018 r. poz. 955 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu
należy, m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
Stosownie do przepisów art. 40 ust. 1 i ust. 2 cyt. wyżej ustawy o samorządzie powiatowym
" l. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu stanowi
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu. 2. Akty prawa miejscowego
stanowione są w szczególności w sprawach: l) wymagających uregulowania w statucie".
Powyższym aktem (ustawą) jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (j.t.: Dz.U. z 2018r., poz. 1260 ze zm.), która wart. 4 ust. 1 pkt. 1 lit b w/w
wskazuje, iż pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru w starostwie
powiatowym określa statut powiatu.
Zatem koniecznym i uzasadnionym jest wprowadzenie niniejszej regulacji do istniejącego
Statutu Powiatu Kolskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady
Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 20 18r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Kolskiego.
Ponadto przedmiotem niniejszej uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej,
polegającej na błędnie podanym w § 83 ust. 4 - 6 odwołaniu do ,,§ 85", podczas gdy
odwołanie powinno być do ,,§ 82" przedmiotowego Statutu.
Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków prawnych

