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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 paêdziernika 2001 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwiàzków powiatów oraz og∏aszania statutów zwiàzków.

Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorzàdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,
poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i Nr 100,
poz. 1084) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rady powiatów tworzàcych zwiàzek powiatów,
zwany dalej „zwiàzkiem”, zg∏aszajà jego utworzenie do
organu prowadzàcego rejestr za poÊrednictwem woje-
wody w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ zwiàzku,
zwanego dalej „wojewodà”.

§ 2. Do zg∏oszenia, o którym mowa w § 1, do∏àcza
si´:

1) uchwa∏y rad powiatów o utworzeniu zwiàzku,

2) uchwa∏y rad powiatów o przyj´ciu statutu zwiàzku,

3) statut zwiàzku,

4) informacj´ w∏aÊciwego wojewody o zgodnoÊci
z prawem uchwa∏, o których mowa w pkt 1 i 2,

5) odpisy z protoko∏ów posiedzeƒ rad powiatów,
w cz´Êci dotyczàcej trybu podejmowania uchwa∏,
o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3. 1. W rejestrze zwiàzków, zwanym dalej „reje-
strem”, prowadzonym w formie ksi´gi rejestrowej,
wpisuje si´ w odr´bnych rubrykach:

1) numer kolejny wpisu,

2) nazw´ zwiàzku i jego siedzib´,

3) oznaczenie powiatów uczestniczàcych w zwiàzku,

4) zadania zwiàzku,

5) czas trwania zwiàzku,

6) dat´ rejestracji zwiàzku,

7) dat´ og∏oszenia statutu zwiàzku oraz jego zmian,

8) dat´ likwidacji zwiàzku.

2. Ka˝dy wpis do rejestru oznacza si´ numerem wy-
nikajàcym z kolejnoÊci wpisów.

3. Niezale˝nie od rejestru dla ka˝dego wpisu pro-
wadzi si´ akta rejestrowe, obejmujàce dokumenty sta-
nowiàce podstaw´ wpisu oraz dotyczàce post´powa-
nia rejestrowego.

§ 4. Rejestr jest jawny.

§ 5. O rejestracji zwiàzku organ prowadzàcy rejestr
zawiadamia na piÊmie rady powiatów uczestniczàce
w zwiàzku, wojewod´ oraz w∏aÊciwà miejscowo regio-
nalnà izb´ obrachunkowà.

§ 6. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia, o którym mowa w § 5, zarzàdza
og∏oszenie statutu zwiàzku w wojewódzkim dzienniku

urz´dowym. Dzieƒ wydania wojewódzkiego dziennika
urz´dowego jest dniem og∏oszenia statutu.

§ 7. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ odpowied-
nio do zmian dotyczàcych zwiàzku, powsta∏ych po re-
jestracji, je˝eli zmiany te dotyczà danych obj´tych reje-
strem.

§ 8. Przepisy dotyczàce wpisu do rejestru stosuje
si´ odpowiednio do wykreÊlenia zwiàzków z rejestru,
przy czym do zg∏oszenia, o którym mowa w § 1, do∏à-
cza si´ informacj´ o zakoƒczeniu likwidacji zwiàzku.

§ 9. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà rejestru
prowadzi minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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