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UCHWAŁA NR 11/II/2018
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 10 grudnia 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 załączniku Nr 4:
a) dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. Rada może wybrać ze swego grona Sekretarza sesji Rady w głosowaniu jawnym spośród
dowolnej liczny kandydatów. Dokonanie wyboru oznacza podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Sekretarza sesji Rady.
2. Sekretarz sesji Rady wybierany jest na okres kadencji Rady.
3. Sekretarzem sesji pierwszej nowo wybranej Rady jest najmłodszy wiekiem radny spośród
obecnych na sesji.
4. Sekretarz sesji Rady może być odwołany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Wniosek o odwołanie Sekretarza sesji Rady przysługuje grupie co najmniej 6 radnych.
6. Do zadań Sekretarza sesji Rady należy w szczególności:
1) pomoc w przeprowadzeniu ślubowania radnych;
2) pomoc w przeprowadzeniu głosowania imiennego jawnego oraz udzielanie pomocy w pracy komisji
skrutacyjnej.”,
b) w § 28 w ust. 1:
- dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Komisję Ochrony Środowiska;”.
c) w § 31 w ust. 2:
- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
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„2. Komisje stałe Rady Powiatu opiniują, rozpatrują informacje oraz kontrolują działalność jednostek
powiatu, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy, a w szczególności realizują
następujące zadania:”,
- w pkt 4:
- - uchyla się lit. a, b, g, j i k,
- - po lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l i ł w brzmieniu:
„l) transport publiczny,
ł) rozwój turystyki i promocja obszarów wiejskich;”,
- dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) Komisja Ochrony Środowiska:
a) melioracje, zalesienia i gospodarka łowiecka w powiecie,
b) działania na rzecz poprawy stanu środowiska i ochrony jego zasobów w powiecie,
c) przygotowanie rolnictwa do standardów Unii Europejskiej na terenie powiatu,
d) dbałość o jakość powietrza,
e) ochrona bioróżnorodności;”,
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Komisja Statutowa i Organizacji Pracy Rady:
a) przygotowywanie zmian do Statutu w zakresie nowelizowanych przepisów prawa
samorządowego i innych ustaw,
b) ocena zgodności projektów uchwał Rady ze Statutem Powiatu, Regulaminem
Organizacyjnym Starostwa oraz przepisami prawa,
c) organizacja pracy Rady,
d) etyka pracy radnych;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 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 i 11063.

