UCHWAŁA NR IV.4.2015
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

o samorządzie

powiatowym

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIII.40.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września
2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w §48 ust. 1 w punktach 1, 2 i 3 liczbę „48” zmienia się na liczbę „47”;
2) w §49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczący rady oraz członkowie zarządu mogą brać udział bez prawa do głosowania,
w posiedzeniach komisji, w których nie są członkami.”;
3) w załączniku Nr 1
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Regulamin zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opatowskiego oraz
organizacjami pozarządowymi”,
b) §1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami oraz
organizacjami pozarządowymi w sprawach ważnych dla powiatu, w szczególności w sprawach
istotnych dla rozwoju i zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej powiatu.”;
4) w załączniku Nr 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Dębnie im. Mieczysława Jopka;”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie
Zbigniew Wołcerz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym – stanowienie aktów prawa miejscowego,
w tym statutu powiatu należy do kompetencji Rady. Proponowane zmiany dotyczącą:
- sprostowania błędu pisarskiego dot. wskazania nazwy stałej komisji rady. W §48 ust. 1 w trzech
punktach zostały opisane sprawy jakimi zajmują się poszczególne komisje, aby ich nazwy nie powtarzać
odniesiono zapisy do wcześniejszego § wpisując jego numer „48” zamiast „47”,
- w §49 ust. 2 dotychczasowy zapis mówił, że w posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także
uczestniczyć przewodniczący rady, członkowie zarządu powiatu. Proponuje się doprecyzować ustęp
o uszczegółowienie osób funkcyjnych pełniących więcej niż jedną funkcję w organach powiatu (np.
członek komisji, członek zarządu) oraz o wskazanie udziału osób spoza składu komisji bez prawa udziału
w głosowaniu.
- rozszerzenia zapisu regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami w sprawach ważnych dla powiatu, w szczególności w sprawach istotnych dla rozwoju
i zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej powiatu o konsultacje z organizacjami
pozarządowymi. Pozwoli to na stosowanie powyższych zasad m.in. przy realizacji zadania powiatu
mówiącym o tym, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały,
szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
- wprowadzenia w załączniku Nr 2 nadanego imienia Mieczysława Jopka placówce Specjalnemu
Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Dębnie, wprowadzonemu uchwałą Nr XLI.17.2014 Rady
Powiatu w Opatowie z dnia 3 kwietnia 2014 r.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Opracował: Wydział Organizacji i Nadzoru.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
Podpis: Signature-1552462613
Imię: Zbigniew
Nazwisko: Wołcerz
Instytucja: Powiat Opatowski
Województwo: świętokrzyskie
Miejscowość: Opatów
Data podpisu: 28 stycznia 2015 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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