
UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn zm.),

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 6384) wprowadza 
się następujące zmiany: 
1)w Rozdziale 1. Postanowienia ogólne uchyla się § 2,
2)w Rozdziale 7. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej uchyla się w § 53 ust. 4,
3)w Rozdziale 9. Zasady tworzenia i działania klubów rady w § 64 uchyla się ust. 1,
4)w Rozdziale 10. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu w § 65 ust. 2  otrzymuje brzmienie:

"2. Ze Starostą, Wicestarostą i jednym Członkiem Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 
wyboru.",

5)uchyla się Rozdział 11. Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu Raciborskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda



UZASADNIENIE

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XLVI/409/2018 z dnia 10 października 2018 r.

uchwaliła Statut Powiatu Raciborskiego.

W dniu 18 października 2018 r. został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego (poz. 6384) i wszedł w życie z pierwszym dniem VI kadencji Powiatu

Raciborskiego.

Ze względu na aktualne stanowisko organu nadzoru ustalono, że zachodzi konieczność

wprowadzenia kilku zmian dotyczących w szczególności uchylenia regulacji posiadających,

w ocenie organu nadzorczego, wyłącznie walor informacyjny czy nie tworzących nowego stanu

prawnego.

Dodatkowo, zdaniem organu nadzoru, kwestia zatrudnienia na podstawie wyboru członków

zarządu powinna być przedmiotem jednoznacznej regulacji, a nie warunkowej, wskazującej jedynie

na ewentualność nawiązania stosunku pracy z wyboru z członkami zarządu.

Wobec powyższego, w tym stanie prawnym i faktycznym, podjęcie uchwały jest celowe

i uzasadnione.

Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

Przewodniczący Rady

Adam Wajda




