
 

 

UCHWAŁA NR II/6/2018 

RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 30 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) uchwala się,  co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego nr XII/75/2011 z dnia 28 października 

2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Złotoryjskiego zmienionego uchwałami Rady Powiatu 

Złotoryjskiego nr XV/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., nr XLI/230/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.,  

nr XXXIX/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r., nr L/225/2018 z dnia 25 października 2018 r. wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 11 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: 

„9. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  

oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia 

rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Rady Powiatu w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje 

wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym.”; 

2) w § 38 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 38. 1. Rada Powiatu powołuje  ze swojego grona Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, zwaną dalej 

Komisją Skarg, wybiera jej przewodniczącego oraz pozostałych członków, w tym zastępcę 

przewodniczącego oraz sekretarza.”; 

3) w § 38a ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 38a. 1. Komisja Skarg rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych, wnioski i petycje składane przez obywateli oraz przygotowuje projekt stosownej 

uchwały wraz z uzasadnieniem, który przedstawia przewodniczącemu Rady celem wprowadzenia  

do porządku obrad.”. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Ł. Horodyski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 grudnia 2018 r.

Poz. 6209
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