
UCHWAŁA NR 23/67/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia komunikatu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącego podjęcia 
przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju 

Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
„Komunikat Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o podjęciu przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwały nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu 
Jeleniogórskiego na lata 2016-2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju i Obsługi Technicznej 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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            Załącznik  

 do uchwały nr 23/67/19 

Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego 

                     z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR ………. 

ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia ………….. r. 

 

dotyczący podjęcia przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego uchwały w sprawie 

aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

 

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje: 

 

§ 1. Rada Powiatu Jeleniogórskiego w dniu 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę nr VI/43/2019 

w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020, 

przyjętego uchwałą nr XVIII/99/2016 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 

2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020. 

 

§ 2. Treść zmian do Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 

zamieszczona została na stronie internetowej pod adresem: 

http://powiat.jeleniogorski.pl/program-rozwoju/. 

 

§ 3. Zmiany w Programie Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020 będą 

stosowane od dnia podjęcia uchwały tj. od 28 marca 2019 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju program rozwoju, opracowany przez zarząd powiatu, przyjmowany jest przez radę
powiatu w drodze uchwały. Wskazany przepis, zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ww. ustawy, stosuje
się odpowiednio w przypadku zmiany programów rozwoju. Natomiast art. 19 ust. 8 cytowanej
wyżej ustawy stanowi, iż zarząd powiatu ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym
komunikat o podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmian.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ca) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
w związku z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą nr VI/43/2019 z dnia 28 marca 2019 r. przyjęła
aktualizację "Programu Rozwoju Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2016-2020".

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 19 ust. 8 ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zobligowany jest
ogłosić w wojewódzkim dzienniku urzędowym komunikat o:

1) podjęciu uchwały o przyjęciu programu rozwoju lub jego zmian,

2) adresie strony internetowej, na której zostanie zamieszczona treść programu rozwoju oraz
zmian do tego programu,

3) terminie, od którego program rozwoju lub jego zmiany będą stosowane.

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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