
UCHWAŁA NR  VIII/49/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 maja 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) 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 w § 7 uchyla się ust. 2. 

§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój
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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. W § 7 ust. 2 Statutu ustalono, że do jednostek organizacyjnych powiatu 
należą w szczególności: 1) powiatowe centrum pomocy rodzinie, 2) powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej, 3) domy pomocy społecznej, 4) domy dziecka, 5) zakłady opieki zdrowotnej, 6) szkoły 
podstawowe specjalne, 7) szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe, 8) zarząd dróg powiatowych. 
W związku z likwidacją jednostki organizacyjnej powiatu, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 8, na podstawie uchwały 
nr VII/40/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg 
Powiatowych w Jeleniej Górze, brzmienie ust. 2 stało się nieaktualne. W celu uniknięcia konieczności kolejnej 
aktualizacji brzmienia ust. 2, w przypadku ewentualnej likwidacji innej jednostki wymienionej w tym przepisie, 
postanawia się uchylić ten ustęp, tym bardziej, że o tworzeniu, łączeniu, likwidacji decyduje każdorazowo organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./). Moment wejścia w życie niniejszej uchwały wynika z terminu 
ustalonego w ww. uchwale o likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. 
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