
UCHWAŁA NR XV/139/2012
RADY POWIATU W LUBACZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt. 1, art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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 jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 
poz. 1172 ze zm.) 

Rada Powiatu w Lubaczowie 

uchwala, co następuje: 

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

1) § 20-21a otrzymują brzmienie: 

"§ 20. 

1. W sprawach zasadniczych dla powiatu radni mogą składać interpelacje do zarządu powiatu. 

2. Radni składają interpelacje w formie pisemnej na sesji lub za pośrednictwem przewodniczącego rady 
w okresie między sesjami. Interpelacje składane na sesji stanowią załącznik do protokołu sesji. 

3. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. 

§ 21. 1. Radni w sprawach dotyczących bieżącej działalności powiatu, mogą składać zapytania do zarządu 
w szczególności w celu uzyskania informacji o ich określonym stanie faktycznym. 

2. Do sposobu składania zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się odpowiednio 
§ 20 ust.2 i 3. 

§ 21a. 1. Radni mogą składać wnioski do zarządu oraz oświadczenia. 

2. Do składania wniosków, udzielania odpowiedzi na wnioski oraz oświadczeń stosuje się odpowiednio § 20 
ust. 2 i 3.", 

2) w §27 skreśla się pkt 3a, 

3) w §29 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Uchwały otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden. Uchwały 
numerowane są cyframi rzymskimi oznaczającymi numer sesji, łamanymi przez cyfry arabskie oznaczające 
numer uchwały oraz łamanymi przez cyfry arabskie oznaczające rok podjęcia. Uchwały opatruje się datą 
sesji na której zostały przyjęte.", 

4) w §35: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Z sesji rady powiatu sporządza się protokół. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne 
numery, począwszy od numeru jeden. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi oznaczającymi 
numer sesji, łamanymi przez cyfry arabskie oznaczające rok w którym odbyła się sesja.", 

- ust.3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał 
przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia 
radnych oraz inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.", 

5) §44 otrzymuje brzmienie: 
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"§44. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, sanitarnych, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie dóbr osobistych i prawa do prywatności 
oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.", 

6) w §48 dodaje się ust.7 w brzmieniu: 

"7. Z posiedzenia komisji rady sporządza się protokół. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne 
numery, począwszy od numeru jeden. Protokoły numerowane są cyframi arabskimi oznaczającymi numer 
posiedzenia, łamanymi przez cyfry arabskie oznaczające rok w którym odbyło się posiedzenie.", 

7) w §52a ust.4 otrzymuje brzmienie: 

"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, ochrony dóbr 
osobistych i prawa do prywatności oraz ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.", 

8) w §55 ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.", 

9) w § 60 dodaje się ust.6 w brzmieniu: 

"6. Uchwały otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru jeden. Uchwały 
numerowane są cyframi arabskimi oznaczającymi numer posiedzenia zarządu, łamanymi przez cyfry 
arabskie oznaczające numer uchwały oraz łamanymi przez cyfry arabskie oznaczajace rok podjęcia. 
Uchwały opatruje się datą posiedzenia na którym zostały przyjęte.", 

10) w § 62 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, 
począwszy od numeru jeden. Protokoły numerowane są cyframi arabskimi oznaczającymi numer 
posiedzenia, łamanymi przez cyfry arabskie oznaczające rok w którym odbyło się posiedzenie.", 

11) 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, ochrony dóbr osobistych i prawa do prywatności oraz 
ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.", 

12) §63 otrzymuje brzmienie: 

"§63 Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji informację o pracy zarządu w okresie od poprzedniej 
sesji.", 

13) w §64: 

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej 
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.", 

- skreśla się ust 4, 

14) w załączniku nr 3 do Statutu -"Jednostki organizacyjne powiatu", skreśla się pkt 10. 

§ 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 ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady 

mgr Zbigniew Wróbel
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