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Art. 101. 1. Ka˝dy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta∏y naruszone uchwa∏à podj´tà przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, mo˝e
— po bezskutecznym wezwaniu do usuni´cia naruszenia — zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli w sprawie
orzeka∏ ju˝ sàd administracyjny i skarg´ oddali∏.
2a.208) Skarg´ na uchwa∏´, o której mowa w ust. 1,
mo˝na wnieÊç do sàdu administracyjnego w imieniu
w∏asnym lub reprezentujàc grup´ mieszkaƒców gminy, którzy na to wyra˝à pisemnà zgod´.
3. W sprawie wezwania do usuni´cia naruszenia
stosuje si´ przepisy o terminach za∏atwiania spraw
w post´powaniu administracyjnym.
4. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio art. 94.

Poz. 1591 i 1592

Art. 102.210) Przepisów rozdzia∏u niniejszego nie
stosuje si´ do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich zwiàzków lub samorzàdowe kolegia odwo∏awcze. Kontrol´ instancyjnà w tym zakresie oraz
nadzór pozainstancyjny i kontrol´ sprawowanà przez
sàd okreÊlajà przepisy odr´bne.
Art. 102a.211) W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si´ przepisu art. 34
ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,
poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679,
Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101,
poz. 1113).
Rozdzia∏ 11

Art. 101a.209) 1. Przepisy art. 101 stosuje si´ odpowiednio, gdy organ gminy nie wykonuje czynnoÊci nakazanych prawem albo przez podejmowane czynnoÊci
prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.

Przepis koƒcowy

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sàd administracyjny mo˝e nakazaç organowi nadzoru wykonanie niezb´dnych czynnoÊci na rzecz skar˝àcego, na
koszt i ryzyko gminy.

Art. 103. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym212), z wyjàtkiem art. 5 ust. 4 i art. 17, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.213)

————————
208) Dodany przez art. 62 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74,
poz. 368), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
1995 r.
209) Dodany przez art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 12 paêdziernika
1994 r. o samorzàdowych kolegiach odwo∏awczych
(Dz. U. Nr 122, poz. 593), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
6 grudnia 1994 r.

————————
210) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 28 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 209.
211) Dodany przez art. 1 pkt 66 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
212) Wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 maja 1990 r., na podstawie
art. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o samorzàdzie terytorialnym i ustaw´
o pracownikach samorzàdowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191).
213) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 19 marca 1990 r.

1592
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 paêdziernika 2001 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o samorzàdzie powiatowym.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´
w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014),
2) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-

nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122,
poz. 1323),
3) ustawà z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306),
4) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552),
5) ustawà z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718),
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6) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985),
7) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zasadach przyst´powania jednostek samorzàdu terytorialnego
do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009),
8) ustawà z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041),
9) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie województwa, o administracji
rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 i Nr 89,
poz. 971),
10) ustawà z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy
o pracownikach samorzàdowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971),
11) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej,
ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorzàdzie
powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´ publicznà
(Dz. U. Nr 100, poz. 1084)
i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 204 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014), który
stanowi:
„Art. 204. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 151 ust. 5,
który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”;
2) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323), który stanowi:
„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,
2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,
3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,
4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,
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5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,
6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,
7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.”;

3) art. 27, 28 i 30 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), które stanowià:
„Art. 27.1. Rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw w ciàgu 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy podejmà
uchwa∏y w sprawie diet radnych i wynagrodzeƒ przewodniczàcych zarzàdów
jednostek samorzàdu terytorialnego
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych ustawà.
2. W przypadku niedotrzymania terminu,
o którym mowa w ust. 1, dotychczasowe uchwa∏y w sprawie diet i wynagrodzeƒ tracà moc w cz´Êci, w której ustalajà diety i wynagrodzenia w wysokoÊci
przewy˝szajàcej maksymalnà kwot´
ustalonà na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 28. Po up∏ywie jednego miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy radni reprezentujàcy
jednostki samorzàdu terytorialnego w organach spó∏ek prawa handlowego tracà
z mocy prawa cz∏onkostwo w tych organach.”
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia
miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie miesiàca od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 10 i 11, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r., oraz
art. 18 w zakresie zmian okreÊlonych
w pkt 3, a tak˝e art. 19, 20, 23 i 24, które
wchodzà w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie 3 miesi´cy
od dnia og∏oszenia.”;
4) art. 12 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Kodeks post´powania cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48, poz. 552), który stanowi:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2000 r.”;
5) art. 44 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), który stanowi:
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„Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

w brzmieniu nadanym im niniejszà
ustawà.

6) art. 80 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), który stanowi:

3. W 2001 r. zamiast terminu 3 miesi´cy,
o którym mowa w art. 4a ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, i w art. 3a ust. 3
ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje
si´ termin 30 dni.

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
7) art. 14 i 15 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zasadach przyst´powania jednostek samorzàdu terytorialnego do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91,
poz. 1009), które stanowià:
„Art. 14. 1. Do jednostek samorzàdu terytorialnego, które zosta∏y cz∏onkami zrzeszeƒ
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy,
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 10,
z zastrze˝eniem ust. 2, z tym ˝e informacj´ o statutach zrzeszeƒ lub innych dokumentach normujàcych zasady dzia∏ania danych zrzeszeƒ jednostki te przeka˝à w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych podejmuje decyzj´ w sprawie
udzielenia zgody lub odmowy udzielenia zgody w terminie 7 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej og∏osi w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
«Monitor Polski», w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek samorzàdu terytorialnego, które zosta∏y cz∏onkami
zrzeszeƒ przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
8) art. 16 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;
9) art. 14—16 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie
powiatowym, o samorzàdzie województwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45,
poz. 497), które stanowià:
„Art. 14. 1. Do spraw wszcz´tych a niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
2. Wnioski w sprawie zmian granic powiatu z∏o˝one przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy uznaje si´ za z∏o˝one
w terminie i trybie okreÊlonych w ustawach, o których mowa w art. 2 i art. 9,

Art. 15. 1. Do koƒca kadencji organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w czasie której ustawa wesz∏a w ˝ycie, przepisy:
1) art. 17, art. 18a ust. 2, art. 21 ust. 2,
art. 24a ust. 2, art. 24b ust. 1 i 4,
art. 25 ust. 5, art. 27, art. 28 i art. 37
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
2) art. 9, art. 21 ust. 8, art. 23 ust. 2
i art. 26 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 2,
3) art. 16 ust. 3, art. 23 ust. 4, art. 25
ust. 2 i art. 31 ust. 3 ustawy, o której
mowa w art. 3,
4) art. 9 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 7,
5) ustawy, o której mowa w art. 8,
w tym artykule zmieniane
— majà zastosowanie w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do ustalenia liczby radnych organów
stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego w wyborach do kadencji
nast´pujàcej po kadencji, w czasie której
ustawa wesz∏a w ˝ycie, stosuje si´ przepisy ustalajàce liczb´ radnych w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà.
3. W zwiàzku ze zmianà liczby radnych od
kadencji nast´pujàcej po kadencji,
w czasie której ustawa wesz∏a w ˝ycie,
organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego dokonajà nowego
podzia∏u na okr´gi wyborcze.
4. Do wyborów organów stanowiàcych
jednostek samorzàdu terytorialnego
kadencji nast´pujàcej po kadencji,
w czasie której ustawa wesz∏a w ˝ycie,
stosuje si´ przepisy ustawy wymienionej w art. 8 ze zmianami wprowadzonymi w tym artykule.
5. Rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy dostosujà
statuty jednostek samorzàdu terytorialnego do wymagaƒ okreÊlonych w przepisach:
1) art. 11b ustawy, o której mowa
w art. 1,
2) art. 8a ustawy, o której mowa
w art. 2,
3) art. 15a ustawy, o której mowa
w art. 3.
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Art. 15a.a) Do koƒca kadencji organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w czasie której ustawa wesz∏a
w ˝ycie, przepis art. 27 ust. 1 ustawy,
o której mowa w art. 2, w zakresie ustalajàcym liczb´ cz∏onków zarzàdu powiatu ma zastosowanie w brzmieniu
dotychczasowym.
Art. 15b.a) W przypadku zmian w podziale terytorialnym paƒstwa dokonanych na podstawie oceny, o której mowa w art. 7
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9,
wyborów do nowych rad jednostek samorzàdu terytorialnego obj´tych zmianami nie przeprowadza si´ przed koƒcem kadencji organów stanowiàcych
jednostek samorzàdu terytorialnego,
w czasie której zmiany wesz∏y w ˝ycie.
Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 10 i art. 13 wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia,
2) przepis art. 25b ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie do kadencji
nast´pujàcych po kadencji, w czasie
której ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;
——————
a) Dodany przez art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o zmianie ustawy o pracownikach samorzàdowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971);
wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 sierpnia 2001 r. z mocà obowiàzujàcà od dnia 30 maja 2001 r.
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10) art. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie
ustawy o pracownikach samorzàdowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89,
poz. 971), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà obowiàzujàcà od dnia 30 maja
2001 r.”;
11) art. 6 i 11 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorzàdzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy
wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´
publicznà (Dz. U. Nr 100, poz. 1084), które stanowià:
„Art. 6. Rady powiatu i komendanci powiatowi
(miejscy) Policji delegujà, a starostowie
powo∏ajà cz∏onków komisji bezpieczeƒstwa i porzàdku, nie póêniej ni˝ w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. W tym samym terminie w∏aÊciwy prokurator okr´gowy wska˝e prokuratora uczestniczàcego w pracach komisji.”
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30
dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 11 i 12 w zakresie dotyczàcym art. 20
ust. 1 oraz ust. 3—14, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”
Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
27 paêdziernika 2001 r. (poz. 1592)

USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzàdzie powiatowym.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Mieszkaƒcy powiatu tworzà z mocy prawa
lokalnà wspólnot´ samorzàdowà.
2. Ilekroç w ustawie jest mowa o powiecie, nale˝y
przez to rozumieç lokalnà wspólnot´ samorzàdowà
oraz odpowiednie terytorium.
Art. 2. 1. Powiat wykonuje okreÊlone ustawami zadania publiczne w imieniu w∏asnym i na w∏asnà odpowiedzialnoÊç.
2. Powiat ma osobowoÊç prawnà.
3. SamodzielnoÊç powiatu podlega ochronie sàdowej.

4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.
5. (skreÊlony).1)
Art. 3.2) 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia:
1) tworzy, ∏àczy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich
granice,
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich
w∏adz.
————————
1) Przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorzàdzie gminnym, o samorzàdzie powiatowym, o samorzàdzie województwa, o administracji rzàdowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
30 maja 2001 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.
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2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç wydane tak˝e na wniosek zainteresowanej rady
powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady
gminy.
3. Ustalenie granic powiatu nast´puje poprzez
wskazanie gmin wchodzàcych w sk∏ad powiatu,
a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniajàcy powiatowi terytorium mo˝liwie jednorodne ze wzgl´du na uk∏ad osadniczy i przestrzenny,
uwzgl´dniajàcy wi´zi spo∏eczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniajàcy zdolnoÊç wykonywania zadaƒ
publicznych.
4. Przez ∏àczenie powiatów nale˝y równie˝ rozumieç po∏àczenie miasta na prawach powiatu z powiatem majàcym siedzib´ w∏adz w tym mieÊcie. Z dniem
po∏àczenia wygasajà prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.
5. Przez dzielenie powiatów nale˝y równie˝ rozumieç wy∏àczenie jednej lub wi´cej gmin z terytorium
powiatu z jednoczesnym:

Poz. 1592

wystàpienia o opini´, wymóg zasi´gni´cia opinii uznaje si´ za spe∏niony.
Art. 3b.3) 1. Wydanie rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy
wymaga:
1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez t´ rad´ konsultacji z mieszkaƒcami,
wraz z uzasadnieniem oraz niezb´dnymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzajàcymi zasadnoÊç wniosku,
2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta
na prawach powiatu obj´tych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkaƒcami, a w przypadku zmiany granic
powiatu naruszajàcej granice województw — opinii sejmików województw,
3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,

1) w∏àczeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,

4) opinii wojewody w∏aÊciwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu obj´tego wnioskiem.

2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin
i miasta na prawach powiatu; z dniem utworzenia
powiatu wygasajà prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1,
przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, nast´pujà
z dniem 1 stycznia.
Art. 3a.3) 1. Wydanie rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasi´gni´cia przez ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej opinii
zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na
prawach powiatu i rady powiatu — poprzedzonych
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkaƒcami, a w przypadku zmian granic powiatów naruszajàcych granice województw — dodatkowo opinii
odpowiednich sejmików województw. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej mo˝e wystàpiç
tak˝e o opinie zainteresowanych rad gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji
z mieszkaƒcami gminy.
2. Konsultacje z mieszkaƒcami dotyczàce, naruszajàcej granice województw, zmiany granic powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach,
o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 — je˝eli zmiana granic wynika z wy∏àczenia tylko jednej gminy lub miasta
na prawach powiatu — mogà zostaç ograniczone przez
sejmiki województw do mieszkaƒców odpowiedniego
powiatu lub miasta na prawach powiatu obj´tego
zmianà.
3. W przypadku niewyra˝enia opinii, o której mowa
w ust. 1, w terminie 3 miesi´cy4) od dnia otrzymania
————————
3) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
4) W 2001 r. zamiast terminu 3 miesi´cy stosuje si´ termin
30 dni, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu
lub rada gminy wyst´puje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej za poÊrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.
4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´powania przy sk∏adaniu wniosków,
o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do wniosku.
Art. 3c.3) W przypadku uzyskania zgody na po∏àczenie miasta na prawach powiatu z powiatem majàcym
siedzib´ w∏adz w tym mieÊcie lub utworzenie powiatu,
w którego sk∏ad wejdzie dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyra˝onej we wniosku lub opinii rady
powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz
w wyniku przeprowadzonych przez te rady konsultacji
z mieszkaƒcami, Rada Ministrów obowiàzana jest dokonaç tego po∏àczenia lub utworzenia powiatu, w drodze rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
Art. 3d.3) 1. W przypadkach przewidzianych ustawà
oraz w innych sprawach wa˝nych dla powiatu mogà
byç przeprowadzane na jego terytorium konsultacje
z mieszkaƒcami powiatu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkaƒcami powiatu okreÊla uchwa∏a rady powiatu.
Rozdzia∏ 2
Zakres dzia∏ania i zadania powiatu
Art. 4. 1. Powiat wykonuje okreÊlone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
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1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
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5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej
gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej w∏aÊciwoÊci na warunkach ustalonych w porozumieniu.

3) pomocy spo∏ecznej,
4) polityki prorodzinnej,

6. Zadania powiatu nie mogà naruszaç zakresu
dzia∏ania gmin.

5) wspierania osób niepe∏nosprawnych,
6)5) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury i ochrony dóbr kultury,

Art. 4a.8) Ustawy mogà nak∏adaç na powiat obowiàzek wykonywania zadaƒ z zakresu organizacji przygotowaƒ i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów.

8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomoÊciami,
11)6) administracji architektoniczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony Êrodowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leÊnictwa i rybactwa Êródlàdowego,

Art. 5. 1. Powiat mo˝e zawieraç z organami administracji rzàdowej porozumienia w sprawie wykonywania zadaƒ publicznych z zakresu administracji rzàdowej.
2. Powiat mo˝e zawieraç porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadaƒ publicznych z jednostkami lokalnego samorzàdu terytorialnego, a tak˝e
z województwem, na którego obszarze znajduje si´ terytorium powiatu.

15) porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpo˝arowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagro˝eniom ˝ycia i zdrowia ludzi oraz Êrodowiska,
17) przeciwdzia∏ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

3.9) Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegajà og∏oszeniu w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.

18) ochrony praw konsumenta,

4.10) Do porozumieƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

19) utrzymania powiatowych obiektów i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej oraz obiektów administracyjnych,

Art. 6. 1. W celu wykonywania zadaƒ powiat mo˝e
tworzyç jednostki organizacyjne i zawieraç umowy
z innymi podmiotami.

20) obronnoÊci,
21) promocji powiatu,
22) wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi.
2.7) Do zadaƒ publicznych powiatu nale˝y równie˝
zapewnienie wykonywania okreÊlonych w ustawach
zadaƒ i kompetencji kierowników powiatowych s∏u˝b,
inspekcji i stra˝y.
3. Ustawy mogà okreÊlaç inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogà okreÊlaç niektóre sprawy nale˝àce
do zakresu dzia∏ania powiatu jako zadania z zakresu administracji rzàdowej, wykonywane przez powiat.

————————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 52 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12,
poz. 136), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lutego 2000 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

2. Powiat nie mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej wykraczajàcej poza zadania o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej.
Art. 7. 1. Ustawy okreÊlajà przypadki, w których
w∏aÊciwe organy administracji rzàdowej mogà na∏o˝yç na powiat obowiàzek wykonania okreÊlonych
czynnoÊci w zakresie nale˝àcym do zadaƒ powiatu,
zwiàzanych z usuwaniem bezpoÊrednich zagro˝eƒ dla
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz z obronnoÊcià.
2. Je˝eli dzia∏ania zwiàzane z usuwaniem zagro˝eƒ
dla bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz
z obronnoÊcià przeprowadza si´ w ramach zorganizowanej akcji, na∏o˝enie obowiàzku mo˝e dotyczyç wy————————
8) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
9) Dodany przez art. 52 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
10) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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konania czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, równie˝
poza terenem powiatu.

nich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady
powiatu okreÊla odr´bna ustawa.

3. Za czynnoÊci, o których mowa w ust. 2, powiatowi przys∏uguje zwrot koniecznych wydatków i nak∏adów
wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji,
który na∏o˝y∏ obowiàzek wykonania tych czynnoÊci.

4.14) W sk∏ad rady powiatu wchodzà radni w liczbie
pi´tnastu w powiatach liczàcych do 40 000 mieszkaƒców oraz po trzech na ka˝de kolejne rozpocz´te 20 000
mieszkaƒców, ale nie wi´cej ni˝ trzydziestu dziewi´ciu
radnych.

Art. 7a.11) Powiaty, zwiàzki i stowarzyszenia powiatów mogà sobie wzajemnie bàdê innym jednostkom
samorzàdu terytorialnego udzielaç pomocy, w tym pomocy finansowej.
Rozdzia∏ 3
W∏adze powiatu
Art. 8. 1. Mieszkaƒcy powiatu podejmujà rozstrzygni´cia w g∏osowaniu powszechnym — poprzez wybory i referendum powiatowe — lub za poÊrednictwem
organów powiatu.
2. Organami powiatu sà:
1) rada powiatu,
2) zarzàd powiatu.
Art. 8a.12) 1. Dzia∏alnoÊç organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoÊci mogà wynikaç wy∏àcznie
z ustaw.
2. JawnoÊç dzia∏ania organów powiatu obejmuje
w szczególnoÊci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wst´pu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej
komisji, a tak˝e dost´pu do dokumentów wynikajàcych
z wykonywania zadaƒ publicznych, w tym protoko∏ów
posiedzeƒ organów powiatu i komisji rady powiatu.

Art. 10. 1. Odwo∏anie rady powiatu przed up∏ywem
kadencji nast´puje w drodze referendum powiatowego.
2.15) Zasady i tryb przeprowadzania referendum
powiatowego okreÊla odr´bna ustawa.
Art. 11. (skreÊlony).16)
Art. 12. Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci rady powiatu nale˝y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2)17) wybór i odwo∏anie zarzàdu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczàcego,
3) powo∏ywanie i odwo∏ywanie, na wniosek starosty,
sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, b´dàcego
g∏ównym ksi´gowym bud˝etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia∏ania zarzàdu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci
zarzàdu, w tym z dzia∏alnoÊci finansowej,
5) uchwalanie bud˝etu powiatu,

3. Zasady dost´pu do dokumentów i korzystania
z nich okreÊla statut powiatu.

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud˝etu
oraz podejmowanie uchwa∏y w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium dla zarzàdu z tego
tytu∏u,

Art. 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiàcym
i kontrolnym powiatu, z zastrze˝eniem przepisów o referendum powiatowym.

7) podejmowanie uchwa∏ w sprawach wysokoÊci podatków i op∏at w granicach okreÊlonych ustawami,

2. Kadencja rady trwa 4 lata, liczàc od dnia wyborów.

8) podejmowanie uchwa∏ w sprawach majàtkowych
powiatu dotyczàcych:

3.13) Radni wybierani sà w wyborach bezpoÊred-

a) zasad nabycia, zbycia i obcià˝ania nieruchomoÊci oraz ich wydzier˝awiania lub wynajmowania
na okres d∏u˝szy ni˝ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowià inaczej,

————————
11) Dodany przez art. 8 ustawy z dnia 13 paêdziernika 2000 r.
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 95, poz. 1041), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2001 r.
12) Dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1. Do koƒca kadencji organów
stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w
czasie której wesz∏a w ˝ycie ustawa, o której mowa w
przypisie 1, ust. 3 ma zastosowanie w brzmieniu:
„3. Radni wybierani sà w wyborach bezpoÊrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu oraz jej liczebnoÊç okreÊla odr´bna ustawa.”

b) emitowania obligacji oraz okreÊlania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,

————————
14) Dodany przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 77 pkt 1 ustawy z dnia
15 wrzeÊnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88,
poz. 985), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 4 listopada 2000 r.
16) Przez art. 77 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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c) zaciàgania d∏ugoterminowych po˝yczek i kredytów,

10) podejmowanie uchwa∏ w sprawach herbu powiatu
i flagi powiatu,

d) ustalania maksymalnej wysokoÊci po˝yczek
i kredytów krótkoterminowych zaciàganych
przez zarzàd oraz maksymalnej wysokoÊci po˝yczek i por´czeƒ udzielanych przez zarzàd w roku
bud˝etowym,

10a)22) podejmowanie uchwa∏ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

e) zobowiàzaƒ w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartoÊci przekraczajàcej granic´ ustalonà corocznie przez rad´,
f) tworzenia i przyst´powania do zwiàzków, stowarzyszeƒ, fundacji i spó∏dzielni oraz ich rozwiàzywania lub wyst´powania z nich,
g) tworzenia i przyst´powania do spó∏ek, ich rozwiàzywania i wyst´powania z nich oraz okreÊlania zasad wnoszenia wk∏adów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udzia∏ów i akcji,

11) podejmowanie uchwa∏ w innych sprawach zastrze˝onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Art. 13. 1. Uchwa∏y rady i zarzàdu powiatu zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej
po∏owy ustawowego sk∏adu rady (zarzàdu), w g∏osowaniu jawnym, chyba ˝e przepisy ustawy stanowià
inaczej.
2. Odrzucenie w g∏osowaniu uchwa∏y o udzieleniu
absolutorium jest równoznaczne z przyj´ciem uchwa∏y
o nieudzieleniu zarzàdowi absolutorium.

h) wspó∏dzia∏ania z innymi powiatami i z gminami,
je˝eli zwiàzane jest to z koniecznoÊcià wydzielenia majàtku,

Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona
przewodniczàcego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczàcych bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy ustawowego sk∏adu rady,
w g∏osowaniu tajnym.

i) tworzenia, przekszta∏cania i likwidacji jednostek
organizacyjnych oraz wyposa˝ania ich w majàtek,

2. Radny wchodzàcy w sk∏ad zarzàdu nie mo˝e pe∏niç funkcji, o których mowa w ust. 1.

8a)18) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przyj´cia zadaƒ z zakresu administracji rzàdowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadaƒ publicznych,
o których mowa w art. 5,
9) okreÊlanie wysokoÊci sumy, do której zarzàd mo˝e
samodzielnie zaciàgaç zobowiàzania,
9a)19) podejmowanie uchwa∏ w sprawach wspó∏pracy
ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi innych paƒstw oraz
przyst´powania do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ
spo∏ecznoÊci lokalnych,
9b)20) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przest´pczoÊci oraz ochrony bezpieczeƒstwa
obywateli i porzàdku publicznego,
9c)20) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia∏ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy,
9d)21) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przest´pczoÊci oraz ochrony bezpieczeƒstwa
obywateli i porzàdku publicznego,
————————
18) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
19) Dodany przez art. 52 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
20) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
21) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy — Prawo bankowe, ustawy o samorzàdzie powiatowym oraz ustawy — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U.
Nr 100, poz. 1084), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 paêdziernika 2001 r.

3.23) Zadaniem przewodniczàcego jest wy∏àcznie
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczàcy mo˝e wyznaczyç do wykonywania
swoich zadaƒ wiceprzewodniczàcego. W przypadku
nieobecnoÊci przewodniczàcego i niewyznaczenia wiceprzewodniczàcego, zadania przewodniczàcego wykonuje wiceprzewodniczàcy najstarszy wiekiem.
4. Odwo∏anie przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego rady nast´puje na wniosek co najmniej
1/4 ustawowego sk∏adu rady powiatu, w trybie okreÊlonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczàcego lub
wiceprzewodniczàcego rada podejmuje uchwa∏´
w sprawie przyj´cia tej rezygnacji zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów, nie póêniej ni˝ w ciàgu jednego miesiàca od
dnia z∏o˝enia rezygnacji.
6.24) Niepodj´cie uchwa∏y, o której mowa w ust. 5,
w ciàgu 1 miesiàca od dnia z∏o˝enia rezygnacji przez
przewodniczàcego lub wiceprzewodniczàcego jest
równoznaczne z przyj´ciem rezygnacji przez rad´
z up∏ywem ostatniego dnia miesiàca, w którym powinna byç podj´ta uchwa∏a.
Art. 15.25) 1. Rada powiatu obraduje na sesjach
zwo∏ywanych przez przewodniczàcego rady powiatu
————————
22) Dodany przez art. 2 pkt 9 lit. d) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
24) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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w miar´ potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ raz na kwarta∏. Do zawiadomienia o zwo∏aniu sesji do∏àcza si´ porzàdek obrad wraz z projektami uchwa∏.
2. Rada powiatu mo˝e wprowadziç zmiany w porzàdku bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego
sk∏adu rady.
3. Pierwszà sesj´ nowo wybranej rady powiatu
zwo∏uje przewodniczàcy rady poprzedniej kadencji
w ciàgu 7 dni po og∏oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze ca∏ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciàgu 7 dni po og∏oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
4. Po up∏ywie terminu okreÊlonego w ust. 3 sesj´
zwo∏uje wojewódzki komisarz wyborczy w ciàgu 21 dni
po og∏oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla ca∏ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych
w ciàgu 21 dni po og∏oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

Poz. 1592

zarzàdowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega
zaopiniowaniu przez regionalnà izb´ obrachunkowà.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rad´ powiatu w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnieƒ kontrolnych innych komisji powo∏ywanych przez rad´ na podstawie art. 17.
Art. 17. 1. Rada powiatu mo˝e powo∏ywaç ze swojego grona sta∏e i doraêne komisje do okreÊlonych zadaƒ, ustalajàc przedmiot ich dzia∏ania oraz sk∏ad osobowy.
2. Komisje podlegajà radzie powiatu w ca∏ym zakresie swojej dzia∏alnoÊci, przedk∏adajà jej swoje plany
pracy i sprawozdania z dzia∏alnoÊci.
3. Radny pobiera diety z tytu∏u cz∏onkostwa w nie
wi´cej ni˝ dwóch komisjach.
Art. 18. Radni mogà tworzyç kluby radnych.

5. Je˝eli wybory by∏y wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwo∏ania rady powiatu, pierwszà sesj´ zwo∏uje osoba, którà Prezes Rady Ministrów wyznaczy∏ do pe∏nienia funkcji organów jednostki samorzàdu
terytorialnego.

Art. 19. Organizacj´ wewn´trznà oraz tryb pracy rady i komisji powo∏ywanych przez rad´, a tak˝e zasady
tworzenia klubów radnych, okreÊla statut.

6. Pierwszà sesj´ nowo wybranej rady powiatu, do
czasu wyboru przewodniczàcego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

„UroczyÊcie Êlubuj´ rzetelnie i sumiennie wykonywaç obowiàzki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerennoÊci i interesów Paƒstwa Polskiego, czyniç
wszystko dla pomyÊlnoÊci Ojczyzny, wspólnoty samorzàdowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegaç Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

7. Na wniosek zarzàdu lub co najmniej 1/4 ustawowego sk∏adu rady powiatu przewodniczàcy obowiàzany jest zwo∏aç sesj´ w ciàgu 7 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku. Wniosek o zwo∏anie sesji powinien spe∏niaç
wymogi okreÊlone w ust. 1.
8. Do zmiany porzàdku obrad sesji zwo∏anej w trybie okreÊlonym w ust. 7 stosuje si´ przepis ust. 2, z tym
˝e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodniczàcy rady powiatu jest obowiàzany wprowadziç do porzàdku obrad
najbli˝szej sesji rady powiatu projekt uchwa∏y, je˝eli
wnioskodawcà jest zarzàd powiatu, a projekt wp∏ynà∏
do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz´cia sesji rady.
Art. 16. 1. Rada powiatu kontroluje dzia∏alnoÊç zarzàdu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powo∏uje komisj´ rewizyjnà.
2.26) W sk∏ad komisji rewizyjnej wchodzà radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjàtkiem
radnych pe∏niàcych funkcje, o których mowa w art. 14
ust. 1, oraz b´dàcych cz∏onkami zarzàdu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud˝etu
powiatu i wyst´puje z wnioskiem do rady powiatu
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
————————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

Art. 20. 1. Radny przed obj´ciem mandatu sk∏ada
Êlubowanie:

Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomó˝ Bóg”.
2. Odmowa z∏o˝enia Êlubowania oznacza zrzeczenie si´ mandatu.
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyska∏ mandat w czasie trwania
kadencji, sk∏ada Êlubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.
Art. 21. 1.27) Radny obowiàzany jest kierowaç si´
dobrem wspólnoty samorzàdowej powiatu. Radny
utrzymuje sta∏à wi´ê z mieszkaƒcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoÊci przyjmuje zg∏aszane przez
mieszkaƒców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak zwiàzany
instrukcjami wyborców.
2. Radny obowiàzany jest braç udzia∏ w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których zosta∏ wybrany lub desygnowany.
3.28) W zwiàzku z wykonywaniem mandatu radny
korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjo————————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 13 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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nariuszy publicznych. Przepis ten stosuje si´ równie˝
do osób wchodzàcych w sk∏ad zarzàdu nieb´dàcych
radnymi.
4. Na zasadach ustalonych przez rad´ powiatu, z zastrze˝eniem ust. 5, radnemu przys∏ugujà diety oraz
zwrot kosztów podró˝y s∏u˝bowych. Rada powiatu
przy ustalaniu wysokoÊci diet radnych bierze pod uwag´ funkcje pe∏nione przez radnego.29)
4a.30) Dieta nie przys∏uguje radnemu pe∏niàcemu
odp∏atnie funkcj´ cz∏onka zarzàdu w powiecie, w którym uzyska∏ mandat.
5.31) WysokoÊç diet przys∏ugujàcych radnemu nie
mo˝e przekroczyç w ciàgu miesiàca ∏àcznie pó∏torakrotnoÊci kwoty bazowej okreÊlonej w ustawie bud˝etowej
dla osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).
5a.32) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, maksymalnà wysokoÊç diet przys∏ugujàcych
radnemu w ciàgu miesiàca, uwzgl´dniajàc liczb´
mieszkaƒców powiatów.
5b.32) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób ustalania nale˝noÊci z tytu∏u zwrotu kosztów podró˝y s∏u˝bowych radnych, uwzgl´dniajàc celowoÊç zwrotu rzeczywiÊcie poniesionych wydatków zwiàzanych z wykonywaniem mandatu oraz u∏atwienie dokonywania rozliczeƒ.
6. Do radnego powiatu stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 24e—24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzàdzie gminnym33) (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591).
7. Radny nie mo˝e braç udzia∏u w g∏osowaniu, je˝eli dotyczy to jego interesu prawnego.

Poz. 1592

1) mandatem pos∏a lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) cz∏onkostwem w organie innej jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 22. 1. Pracodawca obowiàzany jest zwolniç
radnego od pracy zawodowej w celu umo˝liwienia
radnemu brania udzia∏u w pracach organów powiatu.
2. Rozwiàzanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest cz∏onkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiàzanie stosunku pracy z radnym, je˝eli podstawà rozwiàzania tego stosunku sà zdarzenia zwiàzane z wykonywaniem
przez radnego mandatu.
Art. 23. 1. Z radnym nie mo˝e byç nawiàzany stosunek pracy w starostwie powiatowym powiatu, w którym radny uzyska∏ mandat.
2.35) Radny nie mo˝e pe∏niç funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej oraz jego zast´pcy.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do
zarzàdu, z którymi stosunek pracy nawiàzywany jest na
podstawie wyboru.
4. Nawiàzanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem si´ mandatu.
5.36) Zarzàd powiatu lub starosta nie mo˝e powierzyç radnemu powiatu, w którym radny uzyska∏ mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

8.34) Mandatu radnego powiatu nie mo˝na ∏àczyç z:
————————
29) Zdanie drugie dodane przez art. 24 lit. a) ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306), która
w tej cz´Êci wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2000 r.
30) Dodany przez art. 24 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 29.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 24 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 29.
32) Dodany przez art. 24 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 29.
33) Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1. Do koƒca kadencji organów
stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w
czasie której wesz∏a w ˝ycie ustawa, o której mowa w
przypisie 1, ust. 8 ma zastosowanie w brzmieniu:
„8. Mandatu radnego powiatu nie mo˝na ∏àczyç z mandatem radnego gminy i radnego województwa.”

Art. 24. 1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu
wykonywa∏ prac´ w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pe∏ni∏ funkcj´ kierownika jednostki organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyska∏
mandat, obowiàzany jest z∏o˝yç wniosek o urlop bezp∏atny w terminie 7 dni od dnia og∏oszenia wyników
wyborów przez w∏aÊciwy organ wyborczy, przed z∏o˝eniem Êlubowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
————————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1. Do koƒca kadencji organów
stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w
czasie której wesz∏a w ˝ycie ustawa, o której mowa w
przypisie 1, ust. 2 ma zastosowanie w brzmieniu:
„2. Przepis ust. 1 dotyczy równie˝ kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej, bez wzgl´du na rodzaj umowy lub innych aktów, na których podstawie nawiàzany zosta∏ z nim stosunek pracy.”
36) Dodany przez art. 2 pkt 14 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop
bezp∏atny na okres sprawowania mandatu.
3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop
bezp∏atny bez wzgl´du na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okreÊlony,
który usta∏by przed terminem wygaÊni´cia mandatu,
przed∏u˝a si´ do 3 miesi´cy po up∏ywie tego terminu.
4. W odniesieniu do radnego pe∏niàcego funkcj´
kierownika jednostki organizacyjnej przej´tej lub utworzonej przez powiat w czasie kadencji termin, o którym
mowa w ust. 1, up∏ywa po 6 miesiàcach od dnia przej´cia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niez∏o˝enie przez radnego wniosku, o którym
mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem si´
mandatu.
Art. 25. Po wygaÊni´ciu mandatu radnego, o którym mowa w art. 24, odpowiednio starostwo powiatowe lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca
radnego do pracy na tym samym lub równorz´dnym
stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadajàcym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywa∏by, gdyby
nie korzysta∏ z urlopu bezp∏atnego. Radny zg∏asza gotowoÊç przystàpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia
wygaÊni´cia mandatu.
Art. 26. 1. Zarzàd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk∏ad zarzàdu powiatu wchodzà starosta jako jego przewodniczàcy, wicestarosta i pozostali cz∏onkowie.
3.37) Cz∏onkostwa w zarzàdzie powiatu nie mo˝na
∏àczyç z cz∏onkostwem w organie innej jednostki samorzàdu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rzàdowej, a tak˝e z mandatem pos∏a i senatora.
4. Do zarzàdu i cz∏onków zarzàdu stosuje si´ odpowiednio art. 21 ust. 6 i 7.
Art. 27.38) 1. Rada powiatu wybiera zarzàd w liczbie
od 3 do 5 osób, w tym starost´ i wicestarost´, w ciàgu
————————
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 1. Do koƒca kadencji organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w czasie
której wesz∏a w ˝ycie ustawa, o której mowa w przypisie
1, ust. 3 ma zastosowanie w brzmieniu:
„3. Cz∏onkostwa w zarzàdzie powiatu nie mo˝na ∏àczyç
z cz∏onkostwem w organie samorzàdu gminy i województwa oraz z zatrudnieniem w administracji rzàdowej, a tak˝e z mandatem pos∏a albo senatora.”
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 1. W zakresie ustalajàcym liczb´
cz∏onków zarzàdu powiatu, ust. 1 ma zastosowanie do
koƒca kadencji organów stanowiàcych jednostek samorzàdu terytorialnego, w czasie której ustawa, o której mowa w przypisie 1, wesz∏a w ˝ycie, w brzmieniu:
„1. Rada powiatu wybiera starost´ oraz na jego wniosek
pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu powiatu w liczbie od 3
do 5 osób, w tym wicestarost´, w ciàgu 3 miesi´cy od
dnia og∏oszenia wyników wyborów przez w∏aÊciwy
organ wyborczy. Wybór nast´puje bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym.”
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3 miesi´cy od dnia og∏oszenia wyników wyborów
przez w∏aÊciwy organ wyborczy, z uwzgl´dnieniem
ust. 2 i 3. Liczb´ cz∏onków zarzàdu okreÊla w statucie
rada powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starost´ bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym.
3. Rada powiatu wybiera wicestarost´ oraz pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu na wniosek starosty zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy
ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym.
Art. 28. Zarzàd powiatu dzia∏a do dnia wyboru nowego zarzàdu, z zastrze˝eniem art. 29 ust. 5.
Art. 29. 1. Je˝eli rada powiatu nie dokona wyboru
zarzàdu w terminie okreÊlonym w art. 27 ust. 1, ulega
rozwiàzaniu z mocy prawa.
2. Informacj´ o rozwiàzaniu rady powiatu z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 wojewoda niezw∏ocznie podaje
do wiadomoÊci w sposób zwyczajowo przyj´ty na obszarze powiatu oraz og∏asza w formie obwieszczenia
w wojewódzkim dzienniku urz´dowym.
3.39) Po rozwiàzaniu rady powiatu z przyczyny okreÊlonej w ust. 1 przeprowadza si´ wybory przedterminowe.
3a.40) Do czasu wyboru zarzàdu przez nowà rad´
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza
osob´, która w tym okresie pe∏ni funkcj´ organów powiatu.
4.41) Je˝eli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie
dokona wyboru zarzàdu w terminie okreÊlonym
w art. 27 ust. 1, ulega rozwiàzaniu z mocy prawa. Informacj´ o rozwiàzaniu rady podaje si´ do wiadomoÊci
w trybie okreÊlonym w ust. 2.
5.42) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie
przeprowadza si´ wyborów przedterminowych. Do
dnia wyborów rady powiatu na kolejnà kadencj´ oraz
wyboru zarzàdu powiatu zadania i kompetencje rady
i zarzàdu przejmuje komisarz rzàdowy ustanowiony
————————
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 17 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
40) Dodany przez art. 2 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 17 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
42) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 17 lit. d) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.
6.43) Organy powiatu ulegajà rozwiàzaniu z mocy
prawa równie˝ w przypadkach okreÊlonych w art. 197
ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. —
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).
7.44) W przypadku zmian w podziale terytorialnym
paƒstwa, których skutki okreÊla art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje si´ odpowiednio
przepisy ust. 2—5 z uwzgl´dnieniem zasady, ˝e osob´,
która w tym okresie pe∏ni funkcj´ organów powiatu,
wyznacza si´ dla ka˝dego z powiatów powsta∏ych
w wyniku zmian w podziale terytorialnym paƒstwa.
Art. 30. 1. Uchwa∏a rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarzàdowi absolutorium jest równoznaczna
ze z∏o˝eniem wniosku o odwo∏anie zarzàdu, chyba ˝e
po zakoƒczeniu roku bud˝etowego zarzàd powiatu zosta∏ odwo∏any z innej przyczyny.
1a.45) Uchwa∏´ w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów
ustawowego sk∏adu rady powiatu.
2. Rada powiatu rozpoznaje spraw´ odwo∏ania zarzàdu z przyczyny, o której mowa w ust. 1, na sesji zwo∏anej nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 14 dni od podj´cia
uchwa∏y w sprawie nieudzielenia zarzàdowi absolutorium. Po zapoznaniu si´ z opiniami, o których mowa
w art. 16 ust. 3, oraz z uchwa∏à regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwa∏y rady powiatu o nieudzieleniu zarzàdowi absolutorium, rada powiatu mo˝e odwo∏aç zarzàd wi´kszoÊcià co najmniej 3/5 g∏osów
ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym.
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zg∏oszono wniosek o odwo∏anie, nie wczeÊniej jednak
ni˝ po up∏ywie 1 miesiàca od dnia zg∏oszenia wniosku.
Je˝eli wniosek o odwo∏anie starosty nie uzyska∏ wymaganej wi´kszoÊci g∏osów, kolejny wniosek o odwo∏anie
mo˝e byç zg∏oszony nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6
miesi´cy od poprzedniego g∏osowania.
4. Odwo∏anie starosty albo z∏o˝enie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwo∏aniem ca∏ego zarzàdu powiatu albo z∏o˝eniem rezygnacji przez ca∏y zarzàd powiatu.
5. Rada powiatu mo˝e na uzasadniony wniosek starosty odwo∏aç poszczególnych cz∏onków zarzàdu zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym.
Art. 31a.47) 1. W przypadku z∏o˝enia rezygnacji
przez starost´ jej przyj´cie nast´puje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu
na najbli˝szej sesji podejmuje uchwa∏´ o przyj´ciu rezygnacji ca∏ego zarzàdu.
3. Niepodj´cie uchwa∏y, o której mowa w ust. 2, jest
równoznaczne z przyj´ciem rezygnacji z up∏ywem
ostatniego dnia miesiàca, w którym odby∏a si´ sesja
rady powiatu, o której mowa w ust. 2.
Art. 31b.47) 1. W przypadku odwo∏ania albo rezygnacji ca∏ego zarzàdu rada powiatu dokonuje wyboru
nowego zarzàdu w trybie, o którym mowa w art. 27, odpowiednio, w ciàgu 3 miesi´cy od dnia odwo∏ania albo od dnia przyj´cia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarzàdu w terminie 3 miesi´cy
od dnia odwo∏ania albo od dnia przyj´cia rezygnacji,
przepisy art. 29 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 31.46) 1. Rada powiatu mo˝e odwo∏aç starost´
z innej przyczyny ni˝ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk∏adu rady.

2. W przypadku odwo∏ania cz∏onka zarzàdu nieb´dàcego jego przewodniczàcym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego cz∏onka zarzàdu w terminie 1 miesiàca od dnia odwo∏ania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo∏ania oraz
podlega zaopiniowaniu przez komisj´ rewizyjnà.

3. Odwo∏any zarzàd powiatu lub jego poszczególni
cz∏onkowie pe∏nià dotychczasowe obowiàzki do czasu
wyboru nowego zarzàdu lub poszczególnych jego
cz∏onków. Rada powiatu mo˝e zwolniç cz∏onka zarzàdu
z tego obowiàzku.

3. Odwo∏anie starosty nast´puje wi´kszoÊcià co
najmniej 3/5 g∏osów ustawowego sk∏adu rady, w g∏osowaniu tajnym. G∏osowanie w sprawie odwo∏ania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu si´ z opinià
komisji rewizyjnej na nast´pnej sesji po tej, na której
————————
43) Dodany przez art. 2 pkt 17 lit. e) ustawy, o której mowa
w przypisie 1, w brzmieniu ustalonym przez art. 3 lit. a)
ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o
pracownikach samorzàdowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 971), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 12 wrzeÊnia 2001 r.
44) Dodany przez art. 3 lit. b) ustawy, wymienionej w przypisie 43.
45) Dodany przez art. 2 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
46) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje si´ odpowiednio w przypadku z∏o˝enia rezygnacji przez ca∏y zarzàd.
Art. 31c.47) 1. W przypadku z∏o˝enia rezygnacji
z cz∏onkostwa w zarzàdzie przez cz∏onka nieb´dàcego
jego przewodniczàcym, rada powiatu podejmuje
uchwa∏´ o przyj´ciu rezygnacji i zwolnieniu z pe∏nienia
obowiàzków cz∏onka zarzàdu zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 miesiàca od dnia z∏o˝enia rezygnacji.
————————
47) Dodany przez art. 2 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2. Niepodj´cie przez rad´ powiatu uchwa∏y w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne
z przyj´ciem rezygnacji z up∏ywem ostatniego dnia
miesiàca, w którym powinna byç podj´ta uchwa∏a.
3. W przypadku z∏o˝enia rezygnacji przez cz∏onka
zarzàdu nieb´dàcego jego przewodniczàcym, starosta
obowiàzany jest, najpóêniej w ciàgu 1 miesiàca od dnia
przyj´cia rezygnacji lub up∏ywu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiç radzie powiatu nowà kandydatur´ na cz∏onka zarzàdu.
Art. 32. 1. Zarzàd powiatu wykonuje uchwa∏y rady
powiatu i zadania powiatu okreÊlone przepisami prawa.
2. Do zadaƒ zarzàdu powiatu nale˝y w szczególnoÊci:
1) przygotowywanie projektów uchwa∏ rady,
2) wykonywanie uchwa∏ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud˝etu powiatu,
5)48) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadaƒ zarzàd powiatu podlega wy∏àcznie radzie powiatu.
4. Organizacj´ wewn´trznà oraz tryb pracy zarzàdu
okreÊla statut powiatu.
Art. 33.49) Zarzàd wykonuje zadania powiatu przy
pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urz´du pracy.
Art. 33a.50) 1. Kierownicy powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y wykonujà okreÊlone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych — komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne stanowiàce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y mo˝e tworzyç, przekszta∏caç i likwidowaç wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez w∏aÊciwego kierownika zespolonej s∏u˝by, inspekcji lub stra˝y wojewódzkiej, chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià
inaczej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 2, sà powiatowymi jednostkami bud˝etowymi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
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Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i
Nr 125, poz. 1368).
4. Szczególne warunki lub zasady powo∏ywania,
odwo∏ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y okreÊlajà odr´bne ustawy.
Art. 33b.50) Powiatowà administracj´ zespolonà
stanowià:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urzàd pracy, b´dàcy jednostkà organizacyjnà powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiàce aparat pomocniczy kierowników powiatowych s∏u˝b, inspekcji
i stra˝y.
Art. 34. 1. Starosta organizuje prac´ zarzàdu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bie˝àcymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnàtrz.
2. W sprawach niecierpiàcych zw∏oki, zwiàzanych
z zagro˝eniem interesu publicznego, zagra˝ajàcych
bezpoÊrednio zdrowiu i ˝yciu oraz w sprawach mogàcych spowodowaç znaczne straty materialne starosta
podejmuje niezb´dne czynnoÊci nale˝àce do w∏aÊciwoÊci zarzàdu powiatu. Nie dotyczy to wydawania
przepisów porzàdkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 2, wymagajà
przedstawienia do zatwierdzenia na najbli˝szym posiedzeniu zarzàdu powiatu.
Art. 35. 1. Organizacj´ i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okreÊla regulamin organizacyjny
uchwalony przez rad´ powiatu na wniosek zarzàdu powiatu.
2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem s∏u˝bowym pracowników
starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y.
3. Starosta sprawujàc zwierzchnictwo w stosunku
do powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y:
1)51) powo∏uje i odwo∏uje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodà, a tak˝e wykonuje
wobec nich czynnoÊci w sprawach z zakresu prawa
pracy, je˝eli przepisy szczególne nie stanowià inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia∏ania,

————————
48) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
49) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
50) Dodany przez art. 2 pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

3) uzgadnia wspólne dzia∏anie tych jednostek na obszarze powiatu,
————————
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 24 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia∏aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.
Art. 36.52) 1. Organizacj´ i zasady funkcjonowania
jednostek organizacyjnych powiatu okreÊlajà regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarzàd powiatu,
chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià inaczej.
2. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu okreÊla odr´bna ustawa.
Art. 37. 1. Rada powiatu powo∏uje i odwo∏uje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty.
2. Sekretarz i skarbnik uczestniczà w pracach zarzàdu powiatu oraz mogà uczestniczyç w obradach rady
powiatu i jej komisji z g∏osem doradczym.
Art. 38. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
powiatu decyzje wydaje starosta, chyba ˝e przepisy
szczególne przewidujà wydawanie decyzji przez zarzàd
powiatu.
2. Starosta mo˝e upowa˝niç wicestarost´, poszczególnych cz∏onków zarzàdu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa
w ust. 1.
2a.53) Decyzje wydane przez zarzàd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje starosta. W decyzji wymienia si´ imiona i nazwiska cz∏onków zarzàdu,
którzy brali udzia∏ w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, s∏u˝y odwo∏anie do samorzàdowego kolegium odwo∏awczego,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.
Art. 38a. 54) 1. W celu realizacji zadaƒ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s∏u˝bami, inspekcjami i stra˝ami oraz zadaƒ okreÊlonych w ustawach w zakresie porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli, tworzy si´ komisj´ bezpieczeƒstwa
i porzàdku, zwanà dalej „komisjà”.
2. Do zadaƒ komisji nale˝y:
1) ocena zagro˝eƒ porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych
s∏u˝b, inspekcji i stra˝y, a tak˝e jednostek organiza————————
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 25 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
53) Dodany przez art. 52 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
54) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 21.

Poz. 1592

cyjnych wykonujàcych na terenie powiatu zadania
z zakresu porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa
obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przest´pczoÊci oraz porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli,
4) opiniowanie projektów innych programów wspó∏dzia∏ania Policji i innych powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y oraz jednostek organizacyjnych wykonujàcych na terenie powiatu zadania z zakresu
porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud˝etu powiatu — w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
i innych dokumentów w sprawach zwiàzanych
z wykonywaniem zadaƒ, o których mowa w pkt 1,
2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starost´, innych ni˝
wymienione w pkt 2 i pkt 4—6 zagadnieƒ dotyczàcych porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli.
3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta
powiatu graniczàcego z takim miastem mogà utworzyç, w drodze porozumienia, wspólnà komisj´ dla
miasta na prawach powiatu oraz powiatu graniczàcego z takim miastem. W takim przypadku prezydent
miasta i starosta wspó∏przewodniczà komisji.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, okreÊla
w szczególnoÊci:
1) tryb powo∏ywania cz∏onków komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2—4,
2) zasady pokrywania kosztów dzia∏ania komisji oraz
zwrotu cz∏onkom komisji i osobom powo∏anym do
udzia∏u w jej pracach wydatków rzeczywiÊcie poniesionych w zwiàzku z udzia∏em w pracach komisji,
3) zasady obs∏ugi administracyjno-biurowej komisji.
5. W sk∏ad komisji wchodzi:
1) starosta jako przewodniczàcy komisji,
2) dwóch radnych delegowanych przez rad´ powiatu,
3) trzy osoby powo∏ane przez starost´ spoÊród osób
wyró˝niajàcych si´ wiedzà o problemach b´dàcych przedmiotem prac komisji oraz cieszàcych
si´ wÊród miejscowej spo∏ecznoÊci osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym, w szczególnoÊci przedstawicieli samorzàdów gminnych, organizacji pozarzàdowych, pracowników oÊwiaty,
a tak˝e instytucji zajmujàcych si´ zwalczaniem
zjawisk patologii spo∏ecznych i zapobieganiem
bezrobociu,
4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji.
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6. W pracach komisji uczestniczy tak˝e prokurator
wskazany przez w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego.
7. Starosta mo˝e powo∏aç do udzia∏u w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników innych ni˝ Policja
powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y oraz pracowników innych organów administracji publicznej wykonujàcych zadania z zakresu porzàdku publicznego i bezpieczeƒstwa obywateli na terenie powiatu.
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powiatu, okreÊlajàcà zasady i tryb wykonywania czynnoÊci kancelaryjnych w starostwach powiatowych
w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia,
ewidencjonowania i przechowywania dokumentów
oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem
lub utratà.
Rozdzia∏ 4
Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa
w ust. 7, uczestniczà w pracach komisji z g∏osem doradczym.
9. Kadencja komisji trwa 3 lata.

Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach upowa˝nieƒ
zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty
prawa miejscowego obowiàzujàce na obszarze powiatu.

10. Odwo∏anie cz∏onka komisji przed up∏ywem kadencji przez organ, który go powo∏a∏ lub delegowa∏,
jest mo˝liwe jedynie z wa˝nych powodów, które podaje si´ na piÊmie. Cz∏onkostwo w komisji radnego delegowanego przez rad´ powiatu ustaje zawsze z wygaÊni´ciem jego mandatu.

2. Akty prawa miejscowego stanowione sà w szczególnoÊci w sprawach:

11. W przypadku Êmierci, odwo∏ania lub rezygnacji
cz∏onka komisji przed up∏ywem kadencji, organ, który
go powo∏a∏ lub delegowa∏, powo∏uje lub deleguje nowego cz∏onka komisji na okres pozosta∏y do up∏ywu kadencji poprzedniego cz∏onka.

3) szczególnego trybu zarzàdzania mieniem powiatu,

38b.54)

1. Przewodniczàcy komisji, w celu wyArt.
konania zadaƒ komisji, mo˝e ˝àdaç od Policji oraz innych powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y, a tak˝e od
powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych
wykonujàcych zadania z zakresu porzàdku publicznego
i bezpieczeƒstwa obywateli, dokumentów i informacji
o ich pracy, z wyjàtkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materia∏ów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-Êledczych oraz akt
w indywidualnych sprawach administracyjnych.
2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadaƒ mo˝e
wspó∏pracowaç z samorzàdami gmin z terenu powiatu, a tak˝e ze stowarzyszeniami, fundacjami, koÊcio∏ami i zwiàzkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3. Nie póêniej ni˝ do koƒca stycznia nast´pnego roku kalendarzowego starosta sk∏ada radzie powiatu
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci komisji za rok ubieg∏y.
Sprawozdanie starosty og∏asza si´ w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym.
Art. 38c.54) 1. Koszty dzia∏ania komisji pokrywa si´
ze Êrodków w∏asnych bud˝etu powiatu. Rada powiatu
okreÊli zasady zwrotu cz∏onkom komisji i osobom powo∏anym do udzia∏u w jej pracach wydatków rzeczywiÊcie poniesionych w zwiàzku z udzia∏em w pracach komisji, stosujàc odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podró˝y s∏u˝bowych dla radnych powiatu.
2. Obs∏ug´ administracyjno-biurowà komisji zapewnia starostwo.
Art. 39. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze
rozporzàdzenia, instrukcj´ kancelaryjnà dla organów

1) wymagajàcych uregulowania w statucie,
2) porzàdkowych, o których mowa w art. 41,

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów
i urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej.
Art. 41. 1. W zakresie nieuregulowanym w odr´bnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiàzujàcych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada powiatu mo˝e wydawaç powiatowe
przepisy porzàdkowe, je˝eli jest to niezb´dne do ochrony ˝ycia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony Êrodowiska naturalnego albo do zapewnienia porzàdku, spokoju i bezpieczeƒstwa publicznego, o ile przyczyny te
wyst´pujà na obszarze wi´cej ni˝ jednej gminy.
2. Powiatowe przepisy porzàdkowe, o których mowa w ust. 1, mogà przewidywaç za ich naruszenie kary
grzywny wymierzane w trybie i na zasadach okreÊlonych w prawie o wykroczeniach.
Art. 42. 1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwa∏y, je˝eli ustawa upowa˝niajàca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2. Powiatowe przepisy porzàdkowe, o których mowa w art. 41, w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, mo˝e wydaç zarzàd.
3. Powiatowe przepisy porzàdkowe, o których mowa w ust. 2, podlegajà zatwierdzeniu na najbli˝szej sesji rady powiatu. Tracà one moc w razie nieprzed∏o˝enia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.
Termin utraty mocy obowiàzujàcej okreÊla rada powiatu.
4.55) Starosta przesy∏a przepisy porzàdkowe do
wiadomoÊci zarzàdom gmin po∏o˝onych na obszarze
powiatu i starostom sàsiednich powiatów nast´pnego
dnia po ich ustanowieniu.
————————
55) Dodany przez art. 2 pkt 26 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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Art. 43. 1. (skreÊlony).56)
2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezw∏ocznie po ich uchwaleniu przewodniczàcy rady powiatu
i kieruje do publikacji.

Poz. 1592

4) przez inne czynnoÊci prawne,
5) w innych przypadkach okreÊlonych odr´bnymi
przepisami.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli:

3. (skreÊlony).56)
4. (skreÊlony).56)
Art. 44.57) Zasady i tryb og∏aszania aktów prawa
miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urz´dowego okreÊla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46,
poz. 499).
Art. 45. (skreÊlony).58)
Rozdzia∏ 5
Mienie powiatu

1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Paƒstwa
powiatom, z uwzgl´dnieniem potrzeb w zakresie
wykonywania zadaƒ powiatów,
2) kategorie mienia wy∏àczonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ
reprywatyzacyjnych oraz realizacj´ programu powszechnego uw∏aszczenia.
Art. 48. 1. OÊwiadczenie woli w sprawach majàtkowych w imieniu powiatu sk∏adajà dwaj cz∏onkowie zarzàdu lub jeden cz∏onek zarzàdu i osoba upowa˝niona
przez zarzàd.

Art. 46. 1. Mieniem powiatu jest w∏asnoÊç i inne
prawa majàtkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. Zarzàd mo˝e upowa˝niç pracowników starostwa, kierowników powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y oraz jednostek organizacyjnych powiatu do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli zwiàzanych z prowadzeniem bie˝àcej dzia∏alnoÊci powiatu.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, sà samorzàdowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznajà wprost taki status, oraz te osoby
prawne, które mogà byç tworzone na podstawie odr´bnych ustaw wy∏àcznie przez powiat.

3. Je˝eli czynnoÊç prawna mo˝e spowodowaç powstanie zobowiàzaƒ majàtkowych, do jej skutecznoÊci
potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub
osoby przez niego upowa˝nionej.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiàzków, które dotyczà mienia powiatu nienale˝àcego do innych powiatowych osób
prawnych.

4. Skarbnik powiatu, który odmówi∏ kontrasygnaty,
ma jednak obowiàzek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu
o tym rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 47. 1. Nabycie mienia przez powiat nast´puje:

Art. 49. Powiat nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania innych powiatowych osób prawnych, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby prawne nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za
zobowiàzania powiatu.

1) na podstawie odr´bnej ustawy, z zastrze˝eniem, ˝e
nie stanowi ono mienia jakiejkolwiek gminy,
2)59) przez przekazanie w zwiàzku z utworzeniem lub
zmianà granic powiatu w trybie art. 3; przekazanie
mienia nast´puje w drodze porozumienia zainteresowanych powiatów, a w razie braku porozumienia
— decyzjà Prezesa Rady Ministrów, podj´tà na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej,
3) w wyniku przej´cia od Skarbu Paƒstwa na podstawie porozumienia, z wy∏àczeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeƒ reprywatyzacyjnych oraz realizacj´ programu powszechnego
uw∏aszczenia,
————————
56) Przez art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 56.
58) Przez art. 40 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 56.
59) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 27 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

Art. 50. Zarzàd i ochrona mienia powiatu powinny
byç wykonywane ze szczególnà starannoÊcià.
Rozdzia∏ 6
Finanse powiatu
Art. 51. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodark´ finansowà na podstawie bud˝etu powiatu.
2. Bud˝et powiatu jest planem finansowym obejmujàcym dochody i wydatki powiatu.
3. Bud˝et powiatu jest uchwalany przez rad´ powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej „rokiem bud˝etowym”.
Art. 52. Zamieszczenie w bud˝ecie powiatu wydatków na okreÊlone cele nie stanowi podstawy zobowiàzaƒ wobec osób trzecich oraz roszczeƒ osób trzecich
wobec powiatu.
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Art. 53. Rada powiatu okreÊla tryb prac nad projektem uchwa∏y bud˝etowej, ustalajàc w szczególnoÊci:
1) obowiàzki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y w toku prac
nad projektem bud˝etu powiatu,
2) wymaganà przez rad´ powiatu szczegó∏owoÊç projektu, z zastrze˝eniem, ˝e szczegó∏owoÊç ta nie mo˝e byç mniejsza ni˝ okreÊlona w odr´bnych przepisach,
3) wymagane materia∏y informacyjne, które zarzàd
powiatu powinien przedstawiç radzie powiatu
wraz z projektem uchwa∏y bud˝etowej,
4) terminy obowiàzujàce w toku prac nad projektem
bud˝etu powiatu.

Poz. 1592

Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125,
poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o których
mowa w art. 53 pkt 1, 2 i 4,
2) materia∏y informacyjne, o których mowa w art. 53
pkt 3.
3. Bez zgody zarzàdu powiatu rada powiatu nie mo˝e wprowadziç w projekcie bud˝etu powiatu zmian powodujàcych zwi´kszenie wydatków nieznajdujàcych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwi´kszenie
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia êróde∏ tych dochodów.
Art. 56. 1. Dochodami powiatu sà:

Art. 54. 1. Uchwa∏a bud˝etowa powiatu powinna
byç uchwalona przed rozpocz´ciem roku bud˝etowego.
2. W przypadku nieuchwalenia bud˝etu w terminie
wskazanym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud˝etu
przez rad´ powiatu, nie póêniej jednak ni˝ do dnia
31 marca roku bud˝etowego, podstawà gospodarki bud˝etowej jest projekt bud˝etu przed∏o˝ony radzie powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia bud˝etu w terminie,
o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala bud˝et powiatu najpóêniej do dnia 30 kwietnia roku bud˝etowego. Do dnia ustalenia bud˝etu
przez regionalnà izb´ obrachunkowà podstawà gospodarki bud˝etowej jest projekt bud˝etu, o którym mowa
w ust. 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki paƒstwa
okreÊla ustawa o prowizorium bud˝etowym, rada powiatu mo˝e uchwaliç prowizorium bud˝etowe powiatu
na okres obj´ty prowizorium bud˝etowym paƒstwa.
5. Uchwa∏´ bud˝etowà powiatu lub uchwa∏´, o której mowa w ust. 4, starosta przedk∏ada regionalnej
izbie obrachunkowej w ciàgu 7 dni od dnia jej podj´cia.

1) udzia∏y w podatkach stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa w wysokoÊci okreÊlonej odr´bnà ustawà,
2) subwencje z bud˝etu paƒstwa na zadania realizowane przez powiat,
3) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na zadania realizowane przez powiatowe s∏u˝by, inspekcje i stra˝e,
4) dochody powiatowych jednostek bud˝etowych
oraz wp∏aty innych powiatowych jednostek organizacyjnych,
5) dochody z majàtku powiatu,
6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udzia∏ów,
dotacji i subwencji, o których mowa w pkt 1—3.
2. Dochodami powiatu mogà byç:
1) subwencja wyrównawcza z bud˝etu paƒstwa,
2) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa przekazywane
na wykonanie czynnoÊci, o których mowa w art. 7
ust. 1,
3) dotacje z paƒstwowych funduszów celowych,

Art. 55. 1. Opracowywanie i przedstawianie do
uchwalenia projektu bud˝etu powiatu, a tak˝e inicjatywa w sprawie zmian tego bud˝etu, nale˝à do wy∏àcznej kompetencji zarzàdu powiatu.

4) dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na zadania z zakresu administracji rzàdowej wykonywane przez
powiat na mocy porozumieƒ zawartych z organami administracji rzàdowej,

2. Zarzàd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póêniej ni˝ do dnia 15 listopada roku
poprzedzajàcego rok bud˝etowy:

5) dotacje celowe z bud˝etu województwa na zadania
z zakresu samorzàdu województwa wykonywane
przez powiat na mocy porozumieƒ zawartych z województwem,

1)60) projekt bud˝etu powiatu uwzgl´dniajàcy zasady
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,
poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
————————
60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 187 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

6) spadki, zapisy i darowizny,
7) odsetki od Êrodków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych,
8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapita∏u,
9) inne wp∏ywy uzyskiwane na podstawie odr´bnych
przepisów.
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3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadaƒ wymaga zapewnienia Êrodków finansowych koniecznych na ich realizacj´ w postaci zwi´kszenia dochodów.

4) ujawnienie sprawozdania zarzàdu z dzia∏aƒ, o których mowa w art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 57. 1. Subwencje dla powiatów ustalane sà wed∏ug zobiektywizowanych kryteriów okreÊlonych w odr´bnej ustawie.

Art. 63. Dyspozycja Êrodkami pieni´˝nymi powiatu
jest oddzielona od jej kasowego wykonania.

2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów
oraz ich rozdzia∏u mi´dzy powiaty okreÊla odr´bna
ustawa.
Art. 58. WysokoÊç kwoty subwencji wyrównawczej
oraz zasady i kryteria jej rozdzia∏u okreÊla odr´bna
ustawa.
Art. 59. 1. Ró˝nica mi´dzy dochodami a wydatkami
bud˝etu powiatu stanowi nadwy˝k´ lub niedobór bud˝etu powiatu.
2. Uchwa∏a bud˝etowa powiatu okreÊla przeznaczenie nadwy˝ki lub êród∏a pokrycia niedoboru bud˝etu powiatu.
3. Zasady zaciàgania przez organy powiatu kredytów i po˝yczek na pokrywanie wyst´pujàcych w ciàgu
roku bud˝etowego niedoborów lub na sfinansowanie
wydatków nieznajdujàcych pokrycia w planowanych
rocznych dochodach okreÊla odr´bna ustawa.
4. Zasady emisji obligacji powiatowych okreÊla odr´bna ustawa.
Art. 60. 1. Za prawid∏owe wykonanie bud˝etu powiatu odpowiada zarzàd powiatu.
2. Zarzàdowi powiatu przys∏uguje wy∏àczne prawo:
1) zaciàgania zobowiàzaƒ majàcych pokrycie w ustalonych w uchwale bud˝etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa˝nieƒ udzielonych przez rad´ powiatu,
2) emitowania papierów wartoÊciowych, w ramach
upowa˝nieƒ udzielonych przez rad´ powiatu,
3) dokonywania wydatków bud˝etowych,

Art. 62. (skreÊlony).61)

Art. 64. 1. Kontrol´ gospodarki finansowej powiatu
sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
2. Z zastrze˝eniem przepisów tego rozdzia∏u do trybu uchwalania bud˝etu oraz gospodarki finansowej
powiatu stosuje si´ przepisy odr´bnej ustawy.
Rozdzia∏ 7
Zwiàzki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów
Art. 65. 1. W celu wspólnego wykonywania zadaƒ
publicznych, w tym wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogà tworzyç zwiàzki z innymi powiatami.
2. Uchwa∏y o utworzeniu zwiàzku, przystàpieniu do
zwiàzku lub wystàpieniu ze zwiàzku podejmujà rady zainteresowanych powiatów.
3. Prawa i obowiàzki powiatów uczestniczàcych
w zwiàzku, zwiàzane z wykonywaniem zadaƒ przekazanych zwiàzkowi, przechodzà na zwiàzek z dniem og∏oszenia statutu zwiàzku.
4. Do zwiàzków powiatów stosuje si´ odpowiednio
art. 38.
Art. 66. 1. Zwiàzek wykonuje zadania publiczne
w imieniu w∏asnym i na w∏asnà odpowiedzialnoÊç.
2. Zwiàzek ma osobowoÊç prawnà.
Art. 67. 1. Utworzenie zwiàzku wymaga przyj´cia
jego statutu przez rady zainteresowanych powiatów
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów ustawowego sk∏adu
rady powiatu.
2. Statut zwiàzku powinien okreÊlaç:

4) zg∏aszania propozycji zmian w bud˝ecie powiatu,

1) nazw´ i siedzib´ zwiàzku,

5) dysponowania rezerwà bud˝etu powiatu,

2) cz∏onków i czas trwania zwiàzku,

6) blokowania Êrodków bud˝etowych, w przypadkach
okreÊlonych ustawà.

3) zadania zwiàzku,

Art. 61. Gospodarka Êrodkami finansowymi znajdujàcymi si´ w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg
jawnoÊci jest spe∏niany w szczególnoÊci przez:
1) jawnoÊç debaty bud˝etowej,
2) opublikowanie uchwa∏y bud˝etowej oraz sprawozdaƒ z wykonania bud˝etu powiatu,
3) przedstawienie pe∏nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud˝etu powiatu,

4) organy zwiàzku, ich struktur´, zakres i tryb dzia∏ania,
5) zasady korzystania z obiektów i urzàdzeƒ zwiàzku,
6) zasady udzia∏u w kosztach wspólnej dzia∏alnoÊci,
zyskach i pokrywania strat zwiàzku,
7) zasady przyst´powania i wyst´powania cz∏onków
oraz zasady rozliczeƒ majàtkowych,
————————
61) Przez art. 187 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 60.
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8) zasady likwidacji zwiàzku,
9) tryb wprowadzania zmian w statucie zwiàzku,
10) inne zasady okreÊlajàce wspó∏dzia∏anie.
Art. 68. 1. Rejestr zwiàzków prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej.
2. Zwiàzek nabywa osobowoÊç prawnà po zarejestrowaniu, z dniem og∏oszenia statutu.
3. Na decyzj´ o odmowie wpisania do rejestru przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego.
4.62) Minister w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru zwiàzków powiatów oraz og∏aszania
statutów zwiàzków, uwzgl´dniajàc dokumentacj´ niezb´dnà do wpisania zwiàzku do rejestru, dane podlegajàce wpisowi oraz sposób wykonywania zmian wpisów w rejestrze.
Art. 69. 1. Organem stanowiàcym i kontrolnym
zwiàzku jest zgromadzenie zwiàzku, zwane dalej „zgromadzeniem”.
2. W sk∏ad zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczàcych w zwiàzku. Zasady reprezentacji powiatu w zwiàzku okreÊla rada powiatu.
Art. 70. 1. Uchwa∏y zgromadzenia podejmowane sà
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów statutowej liczby
cz∏onków zgromadzenia.
2. Cz∏onek zgromadzenia mo˝e wnieÊç pisemny
sprzeciw wraz z uzasadnieniem w stosunku do uchwa∏y zgromadzenia w ciàgu 7 dni od dnia jej podj´cia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie
uchwa∏y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
4. Sprzeciwu nie mo˝na zg∏osiç wobec uchwa∏y
podj´tej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
Art. 71. 1. Organem wykonawczym zwiàzku jest zarzàd.
2. Zarzàd zwiàzku jest powo∏ywany i odwo∏ywany
przez zgromadzenie spoÊród cz∏onków zgromadzenia.
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór
cz∏onków zarzàdu spoza cz∏onków zgromadzenia
w liczbie nieprzekraczajàcej 1/3 sk∏adu zarzàdu zwiàzku.
Art. 72. 1. Do gospodarki finansowej zwiàzku powiatów stosuje si´ odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej powiatu.

————————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 28 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2. Plan finansowy zwiàzku uchwala zgromadzenie
zwiàzku.
Art. 73. 1. Powiaty mogà zawieraç porozumienia
w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia
zadaƒ publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym treÊcià porozumienia do porozumieƒ, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy dotyczàce zwiàzków powiatów.
Art. 74. Miasto na prawach powiatu mo˝e tworzyç
zwiàzki i zawieraç porozumienia komunalne z gminami.
Art. 75. 1.63) Powiaty mogà tworzyç stowarzyszenia, w tym równie˝ z gminami i województwami.
2.64) Do stowarzyszeƒ, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855), z tym ˝e dla za∏o˝enia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 za∏o˝ycieli.
Art. 75a.65) Zasady przyst´powania powiatu do
mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych
i regionalnych okreÊlajà odr´bne przepisy.
Rozdzia∏ 8
Nadzór nad dzia∏alnoÊcià powiatu
Art. 76. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych — regionalna izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogà wkraczaç w dzia∏alnoÊç
powiatu tylko w przypadkach okreÊlonych ustawami.
3. Nadzór nad zwiàzkiem powiatów sprawuje wojewoda w∏aÊciwy dla siedziby zwiàzku.
Art. 77. Nadzór nad wykonywaniem zadaƒ powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoÊci
z prawem.
Art. 77a.66) Organy nadzoru majà prawo ˝àdania informacji i danych dotyczàcych organizacji i funkcjonowania powiatu, niezb´dnych do wykonywania przys∏ugujàcych im uprawnieƒ nadzorczych.
————————
63) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 29 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
64) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 29 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
65) Dodany przez art. 12 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o zasadach przyst´powania jednostek samorzàdu terytorialnego do mi´dzynarodowych zrzeszeƒ spo∏ecznoÊci lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 stycznia 2001 r.
66) Dodany przez art. 52 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 6.
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Art. 77b.67) 1. Je˝eli prawo uzale˝nia wa˝noÊç rozstrzygni´cia organu powiatu od jego zatwierdzenia,
uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zaj´cie stanowiska przez ten organ powinno nastàpiç
nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia tego rozstrzygni´cia lub jego projektu, z zastrze˝eniem
ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni,
je˝eli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie
wymagane jest od organu stanowiàcego jednostki samorzàdu terytorialnego.
3. Je˝eli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygni´cie uwa˝a si´
za przyj´te w brzmieniu przed∏o˝onym przez powiat,
z up∏ywem terminu okreÊlonego w ust. 1 lub 2.
4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania
przez organy powiatu rozstrzygni´ç innych organów
przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio.
1.68)

Starosta zobowiàzany jest do przed∏oArt. 78.
˝enia wojewodzie uchwa∏ rady w ciàgu 7 dni od dnia
ich podj´cia. Uchwa∏y organów powiatu w sprawie
wydania przepisów porzàdkowych podlegajà przekazaniu w ciàgu dwóch dni od ich podj´cia.
2. Starosta przedk∏ada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach okreÊlonych w ust. 1, uchwa∏´ bud˝etowà, uchwa∏´ w sprawie absolutorium dla zarzàdu
oraz inne uchwa∏y obj´te zakresem nadzoru izby.
Art. 79. 1. Uchwa∏a organu powiatu sprzeczna
z prawem jest niewa˝na. O niewa˝noÊci uchwa∏y w ca∏oÊci lub w cz´Êci orzeka organ nadzoru w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni od dnia jej dor´czenia organowi
nadzoru.
2.69) Organ nadzoru, wszczynajàc post´powanie
w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y lub w toku tego post´powania, mo˝e wstrzymaç wykonanie
uchwa∏y.
2a.70) Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do uchwa∏y
o zaskar˝eniu rozstrzygni´cia nadzorczego do sàdu administracyjnego.
3. Rozstrzygni´cie nadzorcze powinno zawieraç
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoÊci wniesienia skargi do sàdu administracyjnego.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewa˝noÊci uchwa∏y, ogra————————
67) Dodany przez art. 2 pkt 30 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 31 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 32 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
70) Dodany przez art. 2 pkt 32 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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niczajàc si´ do wskazania, i˝ uchwa∏´ wydano z naruszeniem prawa.
5. Przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.
Art. 80.71) 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewa˝noÊci uchwa∏y organu powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie obj´tym stwierdzeniem niewa˝noÊci, z dniem dor´czenia rozstrzygni´cia
nadzorczego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do uchwa∏y o zaskar˝eniu rozstrzygni´cia nadzorczego do sàdu administracyjnego.
Art. 80a.72) W przypadku z∏o˝enia przez organ powiatu skargi na rozstrzygni´cie nadzorcze, sàd administracyjny wyznacza rozpraw´ nie póêniej ni˝ w ciàgu
30 dni od dnia wp∏yni´cia skargi do sàdu.
Art. 81. 1. Po up∏ywie terminu, o którym mowa
w art. 79 ust. 1, organ nadzoru nie mo˝e we w∏asnym
zakresie stwierdziç niewa˝noÊci uchwa∏y organu powiatu. W tym przypadku organ nadzoru mo˝e zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu administracyjnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie
postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwa∏y nale˝y do sàdu.
Art. 82. 1.73) Nie stwierdza si´ niewa˝noÊci uchwa∏y organu powiatu po up∏ywie 1 roku od dnia jej podj´cia, chyba ˝e uchybiono obowiàzkowi przed∏o˝enia
uchwa∏y w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo je˝eli uchwa∏a jest aktem prawa miejscowego.
2.74) Je˝eli nie stwierdzono niewa˝noÊci uchwa∏y
z powodu up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 1, a istniejà przes∏anki stwierdzenia niewa˝noÊci, sàd administracyjny orzeka o niezgodnoÊci uchwa∏y z prawem.
Uchwa∏a taka traci moc prawnà z dniem orzeczenia
o jej niezgodnoÊci z prawem. Przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego co do skutków takiego
orzeczenia stosuje si´ odpowiednio.
Art. 83.75) 1. W razie powtarzajàcego si´ naruszenia
przez rad´ powiatu Konstytucji lub ustaw, Sejm, na
wniosek Prezesa Rady Ministrów, mo˝e w drodze
uchwa∏y rozwiàzaç rad´ powiatu. Rozwiàzanie rady
równoznaczne jest z rozwiàzaniem wszystkich orga————————
71) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 33 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
72) Dodany przez art. 2 pkt 34 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 10 ustawy z dnia
12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy — Kodeks post´powania cywilnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 48,
poz. 552), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 lipca 2000 r.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 35 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 36 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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nów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osob´, która do czasu wyborów nowych organów powiatu pe∏ni funkcj´ tych organów.
2. Je˝eli powtarzajàcego si´ naruszenia Konstytucji
lub ustaw dopuszcza si´ zarzàd powiatu, wojewoda
wzywa rad´ powiatu do zastosowania niezb´dnych
Êrodków, a je˝eli wezwanie to nie odnosi skutku — za
poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej — wyst´puje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozwiàzanie zarzàdu powiatu.
W razie rozwiàzania zarzàdu, do czasu wyboru nowego
zarzàdu, funkcj´ zarzàdu pe∏ni osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 84. 1.76) W razie nierokujàcego nadziei na szybkà popraw´ i przed∏u˝ajàcego si´ braku skutecznoÊci
w wykonywaniu zadaƒ publicznych przez organy powiatu, Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej, mo˝e
zawiesiç organy powiatu i ustanowiç zarzàd komisaryczny na okres do 2 lat, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do wyboru zarzàdu przez rad´ kolejnej kadencji.
2.77) Ustanowienie zarzàdu komisarycznego mo˝e
nastàpiç po uprzednim przedstawieniu zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezw∏ocznego przed∏o˝enia programu poprawy sytuacji.
3.77) Komisarza rzàdowego powo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek wojewody zg∏oszony za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej.
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3a.80) Do z∏o˝enia skargi na rozstrzygni´cie organu
nadzorczego, dotyczàce uchwa∏y rady powiatu, dor´czone po up∏ywie kadencji rady, uprawniona jest rada
powiatu nast´pnej kadencji w terminie 30 dni od dnia
wyboru przewodniczàcego rady.
4. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy o zaskar˝aniu do sàdu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Rozstrzygni´cia nadzorcze stajà si´ prawomocne
z up∏ywem terminu do wniesienia skargi albo z dniem
oddalenia lub odrzucenia skargi przez sàd.
Art. 85a.81) 1. Je˝eli rada powiatu, wbrew obowiàzkowi wynikajàcemu z przepisów art. 190 ust. 2 i art. 194
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) w zakresie dotyczàcym wygaÊni´cia mandatu radnego lub odwo∏ania ze stanowiska cz∏onka zarzàdu powiatu, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, nie podejmuje
uchwa∏y, wojewoda wzywa rad´ powiatu do podj´cia
uchwa∏y w terminie 30 dni.
2. W razie bezskutecznego up∏ywu terminu okreÊlonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarzàdzenie zast´pcze.
3. Przepisy art. 85 stosuje si´ odpowiednio.

4.77) Komisarz rzàdowy przejmuje wykonywanie
zadaƒ i kompetencji organów powiatu z dniem powo∏ania.

Art. 86. Post´powanie sàdowe, o którym mowa
w artyku∏ach poprzedzajàcych, jest wolne od op∏at sàdowych.

Art. 85. 1.78) Rozstrzygni´cia organu nadzorczego
dotyczàce powiatu, w tym rozstrzygni´cia, o których
mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a tak˝e stanowisko zaj´te w trybie art. 77b, podlegajà zaskar˝eniu do
sàdu administracyjnego z powodu niezgodnoÊci z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich dor´czenia.

Art. 87. 1. Ka˝dy, czyj interes prawny lub uprawnienie zosta∏y naruszone uchwa∏à podj´tà przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej,
mo˝e, po bezskutecznym wezwaniu do usuni´cia naruszenia, zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu administracyjnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do rozstrzygni´ç dotyczàcych organów zwiàzków i porozumieƒ powiatów.
3.79) Do z∏o˝enia skargi uprawniony jest powiat lub
zwiàzek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zosta∏y naruszone. Podstawà do
wniesienia skargi jest uchwa∏a organu, który podjà∏
uchwa∏´ lub którego dotyczy rozstrzygni´cie nadzorcze.
————————
76) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 37 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
77) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 37 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
78) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 38 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
79) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 38
lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli w sprawie
orzeka∏ ju˝ sàd administracyjny i skarg´ oddali∏.
3. Skarg´ na uchwa∏´, o której mowa w ust. 1, mo˝na wnieÊç do sàdu administracyjnego w imieniu w∏asnym lub reprezentujàc grup´ mieszkaƒców powiatu,
którzy na to wyra˝à pisemnà zgod´.
4. W sprawie wezwania do usuni´cia naruszenia
stosuje si´ przepisy o terminach za∏atwiania spraw
w post´powaniu administracyjnym.
Art. 88. 1. Przepisy art. 87 stosuje si´ odpowiednio,
gdy organ powiatu nie wykonuje czynnoÊci nakazanych prawem albo przez podejmowane czynnoÊci
prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.
————————
80) Dodany przez art. 2 pkt 38 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
81) Dodany przez art. 2 pkt 39 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sàd administracyjny mo˝e nakazaç organowi nadzoru wykonanie niezb´dnych czynnoÊci na rzecz skar˝àcego, na
koszt i ryzyko powiatu.
Art. 89. Przepisów tego rozdzia∏u nie stosuje si´ do
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy powiatów oraz zwiàzki powiatów. Kontrol´ instancyjnà
w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny, a tak˝e
kontrol´ sprawowanà przez sàd okreÊlajà odr´bne
przepisy.
Art. 90. Przepisy tego rozdzia∏u majà zastosowanie
równie˝ do zwiàzków i porozumieƒ, o których mowa
w ustawie.
Art. 90a.82) W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje si´ przepisu art. 34 ust. 3
ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104,
poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679,
Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz
z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i poz. 509, Nr 98, poz. 1070
i Nr 101, poz. 1113).
Rozdzia∏ 9
Miasta na prawach powiatu
Art. 91.83) Prawa powiatu przys∏ugujà miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczy∏y wi´cej ni˝ 100 000
mieszkaƒców, a tak˝e miastom, które z tym dniem przesta∏y byç siedzibami wojewodów, chyba ˝e na wniosek
w∏aÊciwej rady miejskiej odstàpiono od nadania miastu
praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta
na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego
podzia∏u administracyjnego kraju na powiaty.
Art. 92. 1. Funkcje organów powiatu w miastach na
prawach powiatu sprawuje:
1) rada miasta,
2) zarzàd miasta.
————————
82) Dodany przez art. 2 pkt 40 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
83) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 41 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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2.84) Miasto na prawach powiatu jest gminà wykonujàcà zadania powiatu na zasadach okreÊlonych w tej
ustawie.
3.84) Ustrój i dzia∏anie organów miasta na prawach
powiatu, w tym nazw´, sk∏ad, liczebnoÊç oraz ich powo∏ywanie i odwo∏ywanie, a tak˝e zasady sprawowania nadzoru okreÊla ustawa o samorzàdzie gminnym.
Rozdzia∏ 10
Przepis koƒcowy
Art. 93. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na zasadach okreÊlonych w odr´bnej ustawie,85) z wyjàtkiem przepisu art. 3, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia ustawy.86)

————————
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 42 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
85) Ustawa wesz∏a w ˝ycie:
— z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 2 ust. 5, art. 5,
art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 12 pkt 1—3,
art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1—3, art. 15 ust. 1—3 i 5, art. 16
ust. 1 i 2, art. 17 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21
ust. 1—3, 5, 7 i 8, art. 22, art. 23, art. 26, art. 27 ust. 1 i 2,
art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i 5, ust. 3 i 4, art. 34 ust. 1,
art. 35 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 39, art. 40
ust. 1 i 2 pkt 1, art. 42 ust. 1, art. 43, art. 47 ust. 2, art. 62
ust. 2, art.76 ust. 1 i 2, art. 77, art. 78 ust. 1, art. 79, art. 85
oraz art. 92 ust. 1 i 2, które wesz∏y w ˝ycie z dniem og∏oszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
przez Paƒstwowà Komisj´ Wyborczà zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów, na podstawie art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejÊciu w ˝ycie
ustawy o samorzàdzie powiatowym, ustawy o samorzàdzie województwa oraz ustawy o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631); obwieszczenie Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia
23 paêdziernika 1998 r. o zbiorczych wynikach wyborów
do rad na obszarze kraju zosta∏o og∏oszone dnia 27 paêdziernika 1998 r. (Dz. U. Nr 131, poz. 861);
— na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzajàce ustawy reformujàce administracj´ publicznà (Dz. U. Nr 133, poz. 872
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12,
poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52,
poz. 632, Nr 95, Nr 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r.
Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz. 1194).
86) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 18 lipca 1998 r.

1593
OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach samorzàdowych.
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) og∏asza si´

w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorzàdowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

