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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VII kadencja  
 
 
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o samorządzie 

powiatowym. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Tomasza Głogowskiego. 
 

 (-)   Elżbieta Achinger;  (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Jacek 
Brzezinka;  (-)   Renata Butryn;  (-)   Stanisław Chmielewski;  (-)   Marian 
Cycoń;  (-)   Czesław Czechyra;  (-)   Zofia Czernow;  (-)   Ewa 
Drozd;  (-)   Arkady Fiedler;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Czesław Gluza; (-
) Tomasz Głogowski;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Marek Hok;  (-)   Maria 
Małgorzata Janyska;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Brygida Kolenda-
Łabuś;  (-)   Sławomir Kowalski;  (-)   Ligia Krajewska;  (-)   Elżbieta 
Królikowska-Kińska;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Józef Lassota;  (-)   Zofia 
Ławrynowicz;  (-)   Robert Maciaszek;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Stefan 
Niesiołowski;  (-)   Tomasz Piotr Nowak;  (-)   Witold Pahl;  (-)   Paweł 
Papke;  (-)   Małgorzata Pępek;  (-)   Lucjan Marek Pietrzczyk;  (-)   Beata 
Rusinowska;  (-)   Dorota Rutkowska;  (-)   Krystyna Sibińska;  (-)   Henryk 
Siedlaczek;  (-)   Paweł Suski;  (-)   Michał Szczerba;  (-)   Bożena 
Szydłowska;  (-)   Marcin Święcicki;  (-)   Teresa Świło;  (-)   Łukasz 
Tusk;  (-)   Ewa Wolak;  (-)   Ryszard Zawadzki;  (-)   Stanisław Żmijan. 

 
 



 
 
 

 
projekt 

 
U S T A W A 

z dnia……………… 2015 r. 

o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. w art. 32 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6. uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.” 

 

2. w art.35 skreśla się ust 1. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

UZASADNIENIE 

Przedłożony projekt ustawy dokonuje zmiany w zasadzie uchwalania regulaminu 

organizacyjnego starostwa powiatowego – przenosi ją z kompetencji rady powiatu na zarząd 

powiatu. Powiat jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego ma przypisane kompetencje 

do uchwalania regulaminu Radzie. Jest to niespójne z rozwiązaniami zastosowanymi  

w innych ustawach ustrojowych - w ustawie o samorządzie gminnym – art. 33 ust 2 oraz  

o samorządzie województwa – art. 41 ust 2 pkt 7 – zgodnie z którymi regulamin 

organizacyjny urzędu gminy przyjmowany jest na podstawie zarządzenia wójta, a regulamin 

organizacyjny urzędu marszałkowskiego na podstawie uchwały zarządu województwa. 

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia ani budżetu państwa, ani budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane zmiany nie wymagają wydania nowych aktów wykonawczych, ani też 

nowelizacji aktów już wydanych. 

Przedłożony projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 








	Druk nr 3250
	Warszawa, 3 lutego 2015 r.
	Pan
	Radosław Sikorski
	Marszałek Sejmu
	Rzeczypospolitej Polskiej

