
UCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 19 w związku z art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 43 ust. 2 i 44 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.1)) i § 106 Statutu Powiatu 
Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz.128) Rada Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIII/85/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatu Jeleniogórskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 68 otrzymuje brzmienie: „§ 68. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 radnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

Id: OKTUM-LPQAL-DDNNI-RJUHL-GHLWC. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwość 
Rady Powiatu należy stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, który w myśl 
art. 2 ust. 4 stanowi o ustroju Powiatu. Statut zgodnie z art. 19 ustawy określa organizację komisji. Na wniosek 
Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego zmianie ulega brzmienie § 68 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego 
odnośnie liczby radnych wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej, zmiana ma na celu zapewnienie prawidłowej 
realizacji zadań tej Komisji. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy akty prawa miejscowego niezwłocznie po ich 
uchwaleniu podpisuje przewodniczący rady powiatu i kieruje je do publikacji, która w myśl art. 44 następuje na 
podstawie przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych określających 
termin wejścia w życie oraz miejsce ogłoszenia. 
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