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identyfikator IV/32/2015/6

Druk nr 265

UCHWAŁA NR IV/32/2015

Rady Powiatu w Lubaczowie

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubaczowskiego

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r.
Nr 197 poz.1172 z późn.zm.)
Rada Powiatu w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1 .

W statucie Powiatu Lubaczowskiego ogłoszonym Obwieszczeniem Nr 1 Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu w Lubaczowie
(Dz.Urz. Woj. Podk. z 2013 r. poz.2611) wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w §5 ust. 1 po pkt.3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,”,

2 ) w §11 po pkt. 10c dodaje się pkt 10d w brzmieniu:
„ 10d) przyjmowania programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.”,

3 ) w §14 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju.”,

4 ) w §14 skreśla się ust.4,

5 ) §16 otrzymuje brzmienie:
„§16 1.Przewodniczacy rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2.O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem obrad,
z zastrzeżeniem ust.3, wysyłając zawiadomienie które powinno zawierać:
1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji,
2) porządek obrad.
Do zawiadomienia dołącza się materiały na sesję.
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3. Zawiadomienie i materiały na sesję, przesyła się w formie elektronicznej. W sytuacji
niemożności przesłania zawiadomienia i materiałów na sesję w formie elektronicznej
dopuszcza się ich przesłanie w formie papierowej. Zawiadomienie i materiały na sesję, której
przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania
budżetu, przesyła się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.”.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 .

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
mgr Jadwiga Pałczyńska

Elektronicznie podpisany przez:
JADWIGA PAŁCZYŃSKA; POWIAT
LUBACZOWSKI
Data: 2015.02.26 13:10:53
Odcisk palca certyfikatu: aee1 11e5 fa4b
6b74 a5d0 d8fe f822 1272 303b 679


