	


                                    Uchwała Nr XXXVII/254/2010
     Rady Powiatu Mławskiego
                                      z dniu 13 stycznia 2010 roku




w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Mławskiego. 
Na podstawie przepisu art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483) i art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) - Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 
§1 
W Statucie Powiatu Mławskiego przyjętym uchwałą Nr XXVII/186/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009  roku wprowadza się następujące zmiany:     
1) § 59 otrzymuje brzmienie:         
                                                                       „§ 59
1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
2. Głosowanie może być jawne, jawne imienne lub tajne.
3. Sposób głosowania jawnego uregulowany jest w § 60 Statutu, głosowania tajnego w § 61, natomiast głosowanie jawne imienne regulują przepisy ust. 4 – 8.
4. Głosowanie jawne może mieć formę głosowania imiennego. Przewodniczący obrad zarządza, na wniosek ¼ ustawowego składu Rady, głosowanie imienne z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Głosowanie jawne imienne obligatoryjnie stosuje się w przypadkach podejmowania uchwał majątkowych dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
6. Głosowanie jawne imienne przeprowadza przewodniczący obrad odczytując nazwiska radnych według listy obecności, radni głosują poprzez wypowiedzenie słów: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Dopuszcza się stosowanie zamienników „tak” lub „nie”. Głos radnego odnotowuje się przy jego nazwisku.
7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący obrad podaje wynik głosowania imiennego.
8. Lista obecności, według której radni oddawali głosy stanowi załącznik do protokołu sesji.”
2) w § 118 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. W sprawach dotyczących gospodarowania środkami publicznymi Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym i imiennym". 



§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 
                                                                            §3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

                                                                               Przewodniczący Rady Powiatu 
Witold Okumski       







