
 

Uchwała XLV/270/2022 

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 28 września 2022r.  

 

 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala,                     

co następuje:  

§ 1. 

W Statucie Powiatu Pułtuskiego, stanowiącym załącznik do uchwały                                    

nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

Statutu Powiatu Pułtuskiego (z późn.zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) treść §30 otrzymuje brzmienie: 

„1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających 

przeprowadzenie i utrwalenie tajnego wykazu głosowań.  

2. W przypadku gdy z przyczyn technicznych głosowanie tajne za pomocą 

urządzeń do głosowania nie jest możliwe, radni głosują na kartach                                    

do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. W takim przypadku: 

1) głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez Radę 

spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego składu 

przewodniczącego komisji, 

2)  kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji, 

3) przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego 

niezwłocznie po ich ustaleniu, poprzez odczytanie protokołu komisji, 

4) protokół, o którym mowa w pkt 3 stanowi załącznik do protokołu sesji”, 

 

 

 



 

2) treść §32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych 

gości, teksty uchwał Rady, protokoły głosowań (w przypadku głosowań 

tajnych przeprowadzonych na kartach do głosowania dołącza się protokół 

glosowania tajnego wraz z głosami złożonymi w zaklejonej i opisanej 

kopercie), zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, 

usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone 

Przewodniczącemu.” 

 

3) w załączniku nr 3 do Statutu Powiatu Pułtuskiego  pn.  „Wykaz powiatowych 

jednostek organizacyjnych”, dodaje się punkt 14 w brzmieniu:  

„ 14. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pułtusku”. 

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 


