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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym 

(druk nr 886) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dokonuje zmiany w zakresie organu właściwego do uchwalania regulaminu 

organizacyjnego starostwa powiatowego. W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie 

z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 

z późn. zm.), regulamin organizacyjny starostwa powiatowego uchwalany jest przez radę 

powiatu, przy czym czynność ta jest dokonywana na wniosek zarządu powiatu. 

Przedmiotowa nowelizacja przenosi to uprawnienie do wyłącznej kompetencji zarządu 

powiatu.  

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu oraz podnoszono w toku prac sejmowych nad 

ustawą, przywołana regulacja ustawy o samorządzie powiatowym jest niespójna 

z rozwiązaniami obowiązującymi na pozostałych szczeblach samorządu terytorialnego, gdzie 

zadania te zostały powierzone organom wykonawczym j.s.t. Na gruncie art. 33 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594, z późn. zm.) 

wydanie zarządzenia nadającego regulamin organizacyjny urzędowi gminy jest zadaniem 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta), natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596, z późn. zm.) 

regulamin organizacyjny urzędu marszałkowskiego uchwala zarząd województwa.  

Opisana zmiana jest wprowadzana poprzez nowelizację dwóch przepisów ustawy 

o samorządzie powiatowym. W art. 32 ust. 2 dodano pkt 6 wskazujący nowe zadanie zarządu 

powiatu - uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego, oraz 

zmodyfikowano treść art. 35 ust. 1, pozostawiając w przepisie normę wskazującą zakres 
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spraw przekazanych do uregulowania w tym regulaminie (tj. organizacja i zasady 

funkcjonowania starostwa powiatowego). 

Ustawa przewiduje zachowanie w mocy dotychczas obowiązujących regulaminów 

organizacyjnych starostw powiatowych do dnia wejścia w życie nowych regulaminów 

wydanych przez nowo upoważnione organy.  

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 3 lutego 2015 r. z inicjatywy posłów. Projekt został 

skierowany do pierwszego czytania na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. Komisja rozpatrzyła przedłożenie i przyjęła sprawozdanie w dniu 

8 kwietnia 2015 r., w którym wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami zaproponowanymi 

przez Komisję.  

Poprawką pierwszą rezygnowano z uchylenia art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie 

powiatowym, który określa zakres spraw regulowanych w regulaminie organizacyjnym 

starostwa powiatowego oraz dotychczas stanowił podstawę uchwalania regulaminu 

organizacyjnego przez radę powiatu na wniosek zarządu – nowe brzmienie przepisu dotyczy 

treści regulaminu organizacyjnego, który ma określać organizację i zasady funkcjonowania 

starostwa powiatowego. Poprawką drugą dodano przepis przejściowy, który przewiduje 

utrzymanie w mocy regulaminów organizacyjnych starostw powiatowych wydanych na 

podstawie dotychczasowych przepisów, do czasu wejścia w życie nowych regulaminów 

organizacyjnych wydanych na podstawie przepisów wprowadzonych niniejszą nowelizacją. 

W drugim czytaniu nie zgłoszono wniosków legislacyjnych. Ustawa została uchwalona 

na 91. posiedzeniu Sejmu w dniu 24 kwietnia 2015 r. przy poparciu 431 posłów (brak głosów 

przeciwnych a 3 osoby wstrzymały się od głosu). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi istotnych zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Renata Bronowska 

Główny legislator 


