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Zarządzenie N r.,{ZFlI .../!.!!2..ł8 J,019
Starosty Kolskiego

z dnia ... ~dt?!(;r.;08

w sprawie: zasad przygotowania uchwał Rady Powiatu Kolskiego w programie Edytor Aktów

Prawnych XML Legislator.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst

jednolity: Dz. U. z 20l9r. poz. 511 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ l

Wprowadza się obowiązek sporządzania uchwał Rady Powiatu Kolskiego z wykorzystaniem

programu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator.

§2

1. Projekty aktów prawnych powinny być sporządzane zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej

określone w rozporządzeniu z dnia 20 czerwca 2002r.w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 283)

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego sporządza się w programie Edytor Aktów Prawnych

XML Legislator w formie:

a) elektronicznej, który powinien być przesłany na adres brz@starostwokolskie.pl,

b) papierowej, który parafuje radca prawny Starostwa Powiatowego w Kole.

3. Naczelnik wydziału, kierownik referatu i pracownik na samodzielnym stanowisku Starostwa

Powiatowego w Kole oraz dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu jest odpowiedzialny za

terminowe sporządzenie projektu uchwały i za ich treść merytoryczną.

§ 3

1. Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego pracownik Biura Rady i Zarządu nadaje

numer uchwale. Tak sporządzony dokument za pośrednictwem edytora XML Legislator zostaje

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady podpisuje jednocześnie uchwałę w formie papierowej.

mailto:brz@starostwokolskie.pl,


I

2. Pracownik Biura Rady i Zarządu jest odpowiedzialny za terminowe przesłanie uchwał Rady

Powiatu do: Nadzoru Prawnego Wojewody Wielkopolskiego oraz Dziennika Urzędowego

Województwa Wielkopolskiego celem ogłoszenia.

3. Pracownik Wydziału Finansów jest odpowiedzialny za terminowe przesłanie uchwał do

Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Pracownik Biura Rady iZarządu przekazuje podpisaną uchwałę w wersji papierowej właściwym

pracownikom merytorycznym Starostwa Powiatowego w Kole oraz jednostkom organizacyjnym

Powiatu w celu realizacji.

§4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem 1 stycznia 2020r.
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