
UCHWAŁA NR XXVII/132/09 RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Monieckiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady 

Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego 

zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia  

11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01  

z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą  

Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą 

Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r., 

uchwałą Nr XXXVII/180/06 z dnia 17 stycznia 2006 r., uchwałą Nr XLII/208/06 z dnia  

25 sierpnia 2006 r., uchwałą Nr XX/103/08 z dnia 1 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.  

Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53,  

poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79, z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355, Nr 114, poz. 2132,  

z 2005 r. Nr 213, poz. 2410, z 2006 r. Nr 71, poz. 739, Nr 240, poz. 2345, z 2008 r. Nr 246,  

poz. 2525) wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się § 7a; 

2) dodaje się Rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych  
i korzystania z nich. 

§ 65. a. 1. Działalność organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać 

wyłącznie z ustaw. 

2. Jawność działania organów Powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do 

uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, z możliwością utrwalania 

ich przebiegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a także dostępu do dokumentów 

wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów 

Powiatu i komisji Rady, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Nie udostępnia się informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji 

niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, a ponadto nie 

udostępnia się informacji dotyczących: 

1) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli 

ujawnienie mogłoby zakłócić przebieg postępowania; 

2) spraw będących przedmiotem praw autorskich lub patentowych, jeżeli udostępnienie akt 

mogłoby naruszyć te prawa; 



3) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku 

ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nie udostępnianiu; 

4) spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż 

art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Przed przystąpieniem do punktu obrad Rady lub komisji, obejmującego sprawę 

zawierającą informację objętą ustawowym ograniczeniem jawności, Przewodniczący Rady lub 

odpowiednio komisji informuje o tym zebranych, zarządzając jednocześnie opuszczenie 

pomieszczenia, w którym odbywa się sesja lub posiedzenie, przez osoby niespełniające wymogów 

określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 112, poz. 1198 z późn .zm.). 

§ 65. b. Udostępnianie dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych dla 

obywateli następuje w drodze: 

1) ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) ogłaszania w sposób zwyczajowo przyjęty; 

3) udostępniania na wniosek. 

§ 65. c. 1. Ogłaszanie w sposób zwyczajowo przyjęty dokumentów związanych  

z wykonywaniem zadań publicznych polega na: 

1) wywieszaniu ich w Starostwie na tablicach ogłoszeniowych umieszczonych w miejscach 

ogólnie dostępnych; 

2) wywieszaniu ich w poszczególnych siedzibach Gmin na tablicach ogłoszeniowych, jeżeli 

przepisy szczególne wymagają podania danej informacji do wiadomości publicznej 

mieszkańców określonych miejscowości. 

2. Każda informacja podawana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie  

w Starostwie może być dodatkowo umieszczana na tablicach ogłoszeń w poszczególnych 

siedzibach Gmin. 

§ 65 d. 1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez 

Powiat zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów Powiatu i komisji. 

2. Dokumenty nie udostępnione w sposób, o którym mowa w § 65b pkt 1 i 2 udostępniane 

są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. We wniosku osoba zainteresowana określa rodzaj 

dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem jej zainteresowania oraz formę udostępnienia 

informacji. 

3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje, co do których istnieją 

ustawowe ograniczenia jawności, udostępniane są z wyłączeniem tych informacji. 

4. Udostępnianie dokumentów do wglądu następuje wyłącznie w pomieszczeniach 

biurowych Starostwa Powiatowego w Mońkach, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego. 

Obywatele mogą zapoznać się z dokumentami Rady i komisji Rady – w Wydziale 

Organizacyjnym i Spraw Społecznych na stanowisku ds. Obsługi Rady Powiatu, a z pozostałymi 

dokumentami w wydziałach Starostwa w obecności upoważnionego pracownika Starostwa. 



5. Udostępnienie dokumentów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie  

14 dni od daty złożenia wniosku. 

6. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, 

udostępnia się bez pisemnego wniosku. 

§ 65. e. 1. Z udostępnionych do wglądu dokumentów obywatele mogą sporządzać notatki, 

odpisy i wyciągi. 

2. Obywatele mogą wnioskować o wydanie uwierzytelnionego odpisu dokumentów. 

3. Od uwierzytelnienia odpisów pobiera się opłatę skarbową zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

4. Wydawanie kopii dokumentów i informacji przekształconych jest odpłatne i odbywa się 

wg zasad i stawek określonych odrębnie.” 

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

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Elżbieta Kraszewska 

 


