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UCHWAŁA NR 377/XL/2018
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Powiatu
Płockiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2007 r. poz. 1941 z późn. zm.1)) w załączniku – Statut Powiatu Płockiego
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie ustalenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że Rada Powiatu nie jest właściwa do
rozpatrzenia skargi lub wniosku, Przewodniczący Rady przedstawia, na najbliższej sesji Rady,
stanowisko Komisji w tej sprawie. W przypadku przyjęcia stanowiska Komisji, Rada podejmuje
uchwałę, w której stwierdza swoją niewłaściwość i – przekazuje sprawę organowi właściwemu do
rozpatrzenia skargi lub wniosku, jeżeli nie upłynął siedmiodniowy termin do przekazania, bądź wskazuje
skarżącemu lub wnioskodawcy organ właściwy do rozpatrzenia jego skargi lub wniosku. W razie
niezałatwienia skargi lub wniosku w ustawowym terminie, Przewodniczący Komisji zawiadamia o tym
skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin rozpatrzenia skargi
lub wniosku.”;
2) w § 41a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie ustalenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że Rada Powiatu nie jest właściwa do
rozpatrzenia petycji, Przewodniczący Rady przedstawia, na najbliższej sesji Rady, stanowisko Komisji
w tej sprawie. W przypadku przyjęcia stanowiska Komisji, Rada podejmuje uchwałę, w której stwierdza
swoją niewłaściwość i – przekazuje sprawę do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, jeżeli
nie upłynął trzydziestodniowy termin do przekazania, bądź wskazuje podmiotowi wnoszącemu petycję
podmiot właściwy do rozpatrzenia jego petycji. W razie niezałatwienia petycji w ustawowym terminie,
Przewodniczący Komisji zawiadamia o tym podmiot wnoszący petycję, podając przyczynę zwłoki
i wskazując nowy termin rozpatrzenia petycji.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Lech Dąbrowski

1) Zmiany

niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2008 r. poz. 7289, z 2009 r. poz. 3756 i 5842,
z 2010 r. poz. 3543, z 2012 r. poz. 5313, z 2013 r. poz. 7653, z 2016 r. poz. 6739, z 2017 r. poz. 8321 oraz z 2018 r.
poz. 10187.

