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8) Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie - dla 
województw: łódzkiego i mazowieckiego, 

9) Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu - dla 
województw: dolnośląskiego i opolskiego. 

§ 2. Tworzy się Wydział Zamiejscowy w Zielonej 
Górze Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu 
dla rozpoznawania spraw z województwa lubuskiego. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Na
rodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworze
nia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i ob
szarów właściwości (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 11). 

§ 4. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

Minister Obrony Narodowej : J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 27 listopada 1998 r. 

w sprawie wzorcowego statutu powiatu. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, 
poz. 578) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzorcowy statut powiatu stanowią
cy załącznik do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Załączni k do rozpo rządze nia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 27 listopada 1998 r. (poz. 957) 

WZORCOWY STATUT POWIATU 

STATUT POWIATU ...................... . 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Powiat .... ... ..... .... .... , zwany dalej "powiatem", 
stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną 
przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmują
ce: 

1) miasta: ...... ............. . 

2) gminy: .. ......... ... .. .. .. . 

§ 2. Siedzibą władz powiatu jest .............................. . 

§ 3. 1. Powiat ma osobowość prawną. 

2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne w imieniu własnym i na własną odpowie
dzialność. 

§ 4. Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez 
radę powiatu uchwałą nr .... ... .... ................... ....... z dnia 
............................... .... .. w sprawie .............. ..... ... ....... .... . 

§ 5. 1. Do zakresu działania powiatu należy wyko
nywanie określonych ustawami zadań publicznych 
o charakterze ponadgminnym. 

2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa 
w ust. 1, należy również wykonywanie zadań powiato
wych służb, inspekcji i straży. 

3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu admi
nistracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy ja
ko należące do zakresu dz i ałania powiatu. 

§ 6. 1. W celu wykonywan ia zadań powiat może 
tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy 
z innymi podmiotami. 

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospo
darczej wykraczającej poza zadania o charakterze uży
teczności publicznej . 

3. Tworzenie jednostek organ izacyjnych, o których 
mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały rady po
wiatu . 


