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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym 

 

(druk nr 886) 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o SAMORZĄDZIE POWIATOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 

 

Art. 32. 

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami 

prawa. 

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: 

1)   przygotowywanie projektów uchwał rady; 

2)   wykonywanie uchwał rady; 

2a)  opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju; 

3)   gospodarowanie mieniem powiatu; 

4)   wykonywanie budżetu powiatu; 

5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu[.] <;> 

<6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.> 

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. 

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. 

Art. 35. 

[1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.] 

<1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin 

organizacyjny.> 

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym 

pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz 

zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży. 

3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży: 

1)   powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także 

wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej; 

2)   zatwierdza programy ich działania; 

3)   uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu; 

4)   w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek; 

5)   zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli. 


