
 

 

UCHWAŁA NR II/9/2018 

RADY POWIATU W ŚWIDNICY 

z dnia 28 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz § 71 Statutu Powiatu Świdnickiego, 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Świdnicy nr XXII/177/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., 

stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego (Dz. U. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 4270) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Świdnickiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 39 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych;”; 

2) w § 39 uchyla się pkt 8; 

3) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisje liczą od 3 do 7 członków i są powoływane przez Radę.”; 

4) § 40 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Komisja Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych: 

a) ocena funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

b) współpraca z placówkami służby zdrowia działającymi na terenie Powiatu i wspieranie  

ich w zakresie koordynacji pracy oraz podnoszenia standardu usług, 

c) formułowanie opinii, ocen i wniosków służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego 

mieszkańców Powiatu, 

d) monitorowanie oraz opiniowanie i ocenianie działalności instytucji powiatowych realizujących 

zadania w zakresie pomocy rodzinie, pomocy osobom niepełnosprawnym i innych form pomocy 

społecznej, 

e) współpraca z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi, związkami zawodowymi, 

stowarzyszeniami bezrobotnych i innymi organizacjami działającymi na rzecz rynku pracy, 

f) analiza i ocena funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy oraz efektów jego działalności.”; 

5) § 40 uchyla się pkt 8; 
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6) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada wybiera pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 6 członków”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

K. Sołtys 
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