UCHWAŁA NR XII/90/15
RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO
z dnia 9 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Opoczyńskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/254/10 Rady
Powiatu w Opocznie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego (t.j.
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 5608 oraz z 2014r. poz. 2204) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust 2a - 2g w brzmieniu:
„2a.Zawiadomienia i projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały przekazywane są radnym drogą
elektroniczną. Materiały dostępne są na serwerze z dostępem on-line. Logowanie do serwera odbywa
się poprzez wprowadzenie przydzielonego indywidualnego identyfikatora i hasła.
2b.Powiat użycza radnym, na czas sprawowania mandatu, niezbędny tablet z dostępem do internetu.
2c.Radnym zakłada się dodatkowo, indywidualne konta poczty elektronicznej, w domenie
opocznopowiat.pl, na które będą przesyłane informacje o umieszczeniu materiałów i ich dostępie na
serwerze.
2d.O udostępnieniu zawiadomienia, projektów uchwał oraz innych niezbędnych materiałów w sposób
określony w ust. 2a radni powiadamiani są również za pomocą smsów lub w inny skuteczny sposób.
2e.Wszystkie materiały są skanowane i umieszczane na serwerze w formacie pdf.
2f.Udostępnienie radnym tekstu zawiadomienia, projektów uchwał oraz innych niezbędnych materiałów
w sposób określony w ust. 2a, 2b, 2c, 2d w terminach określonych w ust. 1 jest równoznaczne ze
skutecznym doręczeniem.
2g.W przypadku pierwszej sesji w nowej kadencji oraz w przypadku braku możliwości dostarczenia
radnym zawiadomień, projektów uchwał i innych niezbędnych materiałów w sposób określony w ust.
2a, 2b, 2c, 2d doręcza się je radnym w wersji papierowej.";
2) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:
„29a.Sesje Rady Powiatu są nagrywane przy użyciu dyktafonów. Nagrania, o których mowa w zdaniu
1 kasowane są po przyjęciu protokołu przez Radę”;
3) w § 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)komisja ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami;”;
4) w § 45 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) rozpatrywanie petycji, opiniowanie projektów uchwał dotyczących statutu powiatu, uchwał
z zakresu spraw należących do właściwości danej komisji lub innych uchwał jeżeli obowiązek taki
wynika z odrębnych przepisów;";
5) Tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 6. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji";
6) po § 69 dodaje się § 69a w brzmieniu:
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„§ 69a.1.Petycje składane do Rady Powiatu rozpatrują komisje stałe Rady, właściwe ze względu na
przedmiot petycji.
2.Komisja o której mowa w ust. 1 wykonuje wszystkie czynności związane z badaniem i rozpatrzeniem
petycji."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Opoczyńskiego
Maria Barbara Chomicz
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