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UCHWAŁA NR 27/III/2019
RADY POWIATU LEGIONOWSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Legionowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.)1), Rada Powiatu w Legionowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 51/IX/07 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Legionowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2550 z późn. zm.)2) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w §16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przewodniczący Rady Powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać
polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne
zadania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, komisji i radnych.”;
2) w §34 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W razie niemożliwości przeprowadzenia głosowania w sposób określony w ust. 1 ze względów
technicznych, prowadzący obrady zarządza głosowanie imienne alternatywnie:
1) poprzez wywołanie radnych w kolejności alfabetycznej ich nazwisk i odpowiedź każdego z radnych
w jaki sposób głosuje,
2) za pomocą kart do głosowania opatrzonych imieniem i nazwiskiem radnego oddającego swój głos.”;
3) w §81c uchyla się ust. 2;
4) §89d otrzymuje brzmienie:
„§ 89d. 1. Do prowadzenia działań informacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
15 września 2000 r. o referendum lokalnym dotyczące kampanii referendalnej z wyłączeniem przepisów
dotyczących jej finansowania.
2. Do zbierania podpisów osób popierających inicjatywę stosuje się odpowiednio przepisy ustawy,
o której mowa w ust. 1, w zakresie zbierania podpisów osób popierających inicjatywę referendalną.”.

1) zmiany
2) zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i poz. 2500
tekstu jednolitego wymienionej uchwały ogłoszona została w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10613
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Leszek Smuniewski

