Uchwała XIX/101/2016
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 26 lutego 2016r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego
Działając na podstawie art. 12, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz § 82 i § 83
Statutu Powiatu Jarosławskiego, (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podka. z 2014 poz. 2817 ze zm.)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Powiatu Jarosławskiego ogłoszonym Obwieszczeniem nr 2 Rady Powiatu
Jarosławskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Powiatu Jarosławskiego (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2014 r. poz.2817 ze zm.) wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może
wystąpić przewodniczący rady, komisja, klub radnych albo Zarząd Powiatu.”
2. W § 20 skreśla się ust. 6
3. § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Interpelacje i zapytania radnych kieruje się
odpowiednio do Zarządu Powiatu albo Starosty, za pośrednictwem
przewodniczącego rady.”
4. W § 38 dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „5. Komisja Rewizyjna analizuje i prowadzi
postępowania wyjaśniające w sprawach petycji, skarg i wniosków, których
rozpatrzenie należy do właściwości Rady.”
5. W § 48 ust. 1 skreśla się pkt. 5).
6. § 66 otrzymuje brzmienie:
„§66
1. Działalność organów Powiatu jest jawna.
2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań
publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Powiatu i komisji Rady.
3. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
4. Dokumenty z zakresu działania Rady, Zarządu i Komisji udostępnia się
w Starostwie, w godzinach pracy Starostwa.
5. Z dokumentów wymienionych w ust. 4 mogą być sporządzane notatki
i odpisy.
6. Zainteresowani mogą przeglądać dokumenty w miejscu do tego
wyznaczonym, w obecności wyznaczonego pracownika Starostwa
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad komisji Rady,
z zastrzeżeniem ust. 8, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenia Komisji mogą
odbywać się bez spełnienia warunków określonych w ust. 7.„
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
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