UCHWAŁA NR VII/79/2019
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października
2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego
Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.).
Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLIII/501/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wodzisławskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018, poz. 6365 ze zm.)
wprowadza sie następujące zmiany:
1. W Rozdziale 2. Rada Powiatu wprowadza sie następujace zmiany:
1) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Porzadek obrad sesji winien obejmować: 1) przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji, 2) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji,
3) rozpatrzenie projektów uchwał, 4) interpelacje i zapytania radnych, 5) wnioski i oświadczenia radnych”.
2) § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Protokół z obrad sesji wykłada się do wglądu radnym na 6 dni przed
termimem następnej sesji. W przypadku zwołania dwóch sesji w danym miesiącu termin wyłożenia protokołu
ulega skróceniu do 2 dni. Poprawki i uzupełnienia do protokołu radni składają na piśmie nie później niż w dniu
poprzedzajacym sesję."
2. W Rozdziale 3. Komisje Rady Powiatu § 52 otrzymuje brzmienie: "Radny nie może być członkiem wiecej
niż dwóch komisji stałych".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Krzyżak
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