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UCHWAŁA NR XIII/85/19
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Bielskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Bielskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/266/18 Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4173), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w pkt 9:
a) lit c otrzymuje brzmienie:
„c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,”,
b) w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym;”;
2) w § 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed każdą sesją przewodniczący rady ustala listę gości zaproszonych na sesję.”,
b) uchyla się ust. 2 i 3;
3) w § 17:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Opuszczenie sesji przez radnego przed jej zamknięciem lub przerwaniem wymaga
poinformowania przewodniczącego obrad.”,
b) uchyla się ust. 8;
4) w § 18:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„1. Rada powiatu obraduje i podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady. Rada rozpoczyna obrady również w przypadku braku obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, z tym że niemożliwe jest wówczas podejmowanie uchwał oraz innych
rozstrzygnięć wymagających głosowania.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji w trakcie obrad zmniejszy się poniżej połowy
ustawowego składu rady, rada nie przerywa obrad. Zapis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.”,
b) uchyla się ust. 3;
5) w § 34 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) przerwanie obrad, o którym mowa w § 17 ust. 5;”;
6) w § 65 uchyla się ust. 2;
7) uchyla się § 69.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Leszczyński

