
Id: DKPVZ-KGQEL-UVFUU-ITNUD-HCCFT. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY POWIATU W LUBACZOWIE

z dnia 9 grudnia 2010 r.

  o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 1, art 40 ust. 2 pkt 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorzadzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17 
poz. 95) 

Rada Powiatu w Lubaczowie uchwala, co nastepuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Lubaczowskiego ustalonym uchwałą Nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie 
z dnia 30 listopada 2000 r. ( tekst jedn. Dz. Urz. Woj.Podk. z 2010r. Nr 68 poz. 1330) wprowadza się nastepujące 
zmiany: 

1)  w § 5 po pkt 22 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:   

  "23) działalność w zakresie telekomunikacji." 

2)  po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:   

  "§ 14a.  

 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:   

" Uroczyście   ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności 
i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu 
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.".   

 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po oczytaniu tekstu ślubowania przez przewodniczącego obrad 
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem 
zdania: " Tak mi dopomóż Bóg". 

3)  w § 27 po pkt 3 dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:   

 "3a) merytoryczną treść stanowiącą przedmiot uchwały,", 

4)  w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 "1. Rada Powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu 
powołuje 3 osobową komisję rewizyjną.", 

5)  § 44 otrzymuje brzmienie: 

  " § 44   

 Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
sanitarnych, o ochronie danych osobowych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych, obowiązujących 
w kontrolowanej jednostce." 

6)  w § 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  "3. Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji w głosowaniu jawnym zwykłą 
większościa głosów. Komisja spośród swoich członków wybiera zastępcę przewodniczącego.", 

7)  § 45a otrzymuje brzmienie: 

"§ 45a   

 1. Radny jest członkiem jednej komisji.  

 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami; mogą oni zabierać głos 
w dyskusji bez prawa udziału w głosowaniu.", 

8)  w § 52a ust. 4 otrzymuje brzmienie:   
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 "4. Dokumenty, w tym protokoły posiedzeń rady i jej komisji udostępnia przewodniczący rady, przewodniczący 
komisji lub wyodrębniona do obsługi rady komórka organizacyjna Starostwa, o ile nie jest to sprzeczne 
z ustawami dotyczącymi w szczególności: ochrony informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy 
postępowania administracyjnego, tajemnicy statystycznej, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy udzielania 
zamówienia publicznego, tajemnicy pomocy społecznej, ochrony praw autorskich i patentowych, ochrony 
danych osobowych, ochrony dóbr osobistych i praw do prywatności.", 

9)  w § 62a ust.3 otrzymuje brzmienie:   

  "3. Dokumenty w tym protokoły posiedzeń zarządu udostępnia Sekretarz Powiatu za wiedzą Starosty lub 
Wicestarosty, na umotywowany wniosek obywatela, o ile nie jest to sprzeczne z ustawami dotyczącymi 
w szczególności: ochrony informacji niejawnych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy postępowania 
administracyjnego, tajemnicy statystycznej, tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy udzielania zamówienia 
publicznego, tajemnicy pomocy społecznej, ochrony praw autorskich i patentowych, ochrony danych 
osobowych, ochrony dóbr osobistych i prawa do prywatności.". 

§ 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 jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr Zbigniew Wróbel


