Zalqcznik Nr. 1 do uchwaly Nr V/1/51/2015
Rady Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego
z 26 czerwca 2015 r.

STATUT POWIATU
ROPCZYCKO-SRDZISZOWSKIEGO

Postanowienia ogolne
51.Powiat Ropczycko-Sqdziszowski stanowi lokalnq wspolnotq samorzqdowq tworzonq
przez mieszkahcow Powiatu oraz terytorium, obejmujqce:
I.
miasta: Ropczyce, Sqdziszow Matopolski;
2.gminy: Iwierzyce, Ostrow, Ropczyce, Sqdziszow Matopolski, Wielopole Skrzynskie.
52.1.Siedzibq wtadz Powiatu jest miasto Ropczyce.
2.0bszar Powiatu wynosi 548 km kw.
53.Uiyte w Statucie Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego sformulowania oznaczajq:
1)Rada - Radq Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
2)Radny - Radnego Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
3)Przewodniczqcy Rady - Przewodniczqcego Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
4)Wiceprzewodniczqcy-Wiceprzewodniczqcego Rady Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego;
5)Komisja - Komisjq Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
6)Sesja - sesjq Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
7)Klub - Klub Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
8)Zarzqd - Zarzqd Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
9)Starosta - Starostq Ropczycko-Sqdziszowskiego, Przewodniczqcego Zarzqdu Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego;
10)Wicestarosta - Wicestarostq Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
11)Cdonek Zarzqdu - Czlonka Zarzqdu Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
12)Starostwo - Starostwo Powiatowe w Ropczycach;
13)Statut - Statut Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego;
54.1.Powiat posiada osobowosc prawnq.
2.Powiat wykonuje okreslone ustawami zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wtasnq
odpowiedzialnosC.
3.SamodzielnoSc Powiatu podlega ochronie sqdowej.
55.Powiat posiada herb i flagq Powiatu ustanowione uchwalq Rady Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego Nr XXXIV/185/2002 z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie herbu i flagi
Powiatu.
56.1.W celu wykonania zadan Powiat moie tworzyc jednostki organizacyjne i zawierac
umowy z innymi podmiotami.

Organizacja wewnqtrzna i tryb pracy Rady

57.1.Rada jest organem stanowiqcym i kontrolnym Powiatu.
2.Ustawowy sklad Rady wynosi 19 Radnych.
3.Rada dziala na sesjach, a takze poprzez swoje Komisje oraz Zarzqd wykonujqcy jej
uchwaly.
58.Do wylqcznej wCasciwosci Rady nalezq zadania zastrzezone ustawami do kompetencji
Rady.
g9.l. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego i dwoch Wiceprzewodniczqcych.
2.Na kazdq ww. funkcjq przeprowadza siq odrqbne glosowanie wedlug zasad okreslonych
w ustawie.
3.Przewodniczqcy Rady organizuje prace Rady, prowadzi jej obrady i w tym zakresie:
1)zwoluje sesje Rady;
2)przewodniczy obradom;
3)ustala porzqdek obrad;
4)zarzqdza i przeprowadza glosowania podczas sesji;
5)sprawuje pieczq nad spokojem i porzqdkiem w czasie obrad Rady;
6)w zakresie swoich kompetencji wydaje stosowne zarzqdzenia porzqdkowe;
7)sklada oswiadczenia w sprawach bqdqcych przedmiotem prac Rady;
8)koordynuje prace Rady i jej Komisji;
9)nadaje bieg inicjatywom uchwalodawczym;
10)podpisuje uchwaly i protokoly z obrad sesji Rady;
1l)usprawiedliwia nieobecnosc Radnych na sesji lub komisji;
12)przyjmujewnioski, pisma, dokumenty, interpelacje i nadaje im bieg wedlug wlasciwosci;
13)przygotowuje projekt rocznego planu pracy Rady;
14)reprezentuje Radq na zewnqtrz.
4.Pod nieobecnost Przewodniczqcego Rady jego zadania wykonuje wskazany przez
PrzewodniczqcegoWiceprzewodniczqcy Rady.
5.W
przypadku nieobecnosci
Przewodniczqcego Rady i
nie wyznaczenia
Wiceprzewodniczqcego, zadania Przewodniczqcego Rady wykonuje Wiceprzewodniczqcy
najstarszy wiekiem.
§IO.l.Rada obraduje na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych i rozstrzyga w drodze
uchwal wszystkie sprawy nalezqce do jej kompetencji okreslone w ustawie o samorzqdzie
powiatowym oraz w innych ustawach, a takze w przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2.Sesje zwyczajne zwolywane sq zgodnie z uchwalonym planie pracy na dany rok, jednak
nie rzadziej niz raz na kwartal.
3.Sesje nadzwyczajne zwolywane sq w sprawach niecierpiqcych zwloki, zgodnie z art. 15
ust. 7 ustawy o samorzqdzie powiatowym.
4.0procz uchwal Rada moze podejmowat:
1)postanowienia proceduralne;
2)deklaracje zawierajqce zobowiqzanie siq Rady do okreslonego postqpowania;
3)oswiadczenia - zawierajqce stanowisko Rady w okreslonej sprawie;
4)apele i rezolucje - wyrazajqce stanowisko Rady w sprawach ogolnospdecznych;
5)opinie - zawierajqce oswiadczenia wiedzy lub oceny.
5.Do postanowieir, deklaracji, obwiadczen, apeli, rezolucji i opinii ma zastosowanie
odpowiednio przewidziany w Statucie tryb zglaszania inicjatywy uchwalodawczej
i podejmowania uchwal.

Ql
1..Rada
l
podejmuje dzialania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorzqdowej
wsrod mieszkaricow Powiatu, w tym zwlaszcza wsrod mlodziezy.
2.Rada w odrqbnej uchwale moze postanowic o powolaniu Mlodziezowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego, ustalajqc zasady i tryb jej dziaiania.
3.Rada przyjmuje do wiadomosci sprawozdania i informacje jednostek organizacyjnych
powiatu, powiatowych sluzb, inspekcji i strazy, chyba ze przepisy odrqbne nakazujq podjqcie
uchwaiy.

Q12.Starosta jest obowiqzany udzielik Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
Q13.Wylqczenie jawnosci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiqzujqcego prawa.
Q14.Sesja odbywa siq na jednym posiedzeniu. Rada moze postanowic o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym termirlie na kolejnym posiedzeniu.
Q15.1.Sesje zwotuje Przewodniczqcy Rady. Termin, projekt porzqdku obrad oraz wykaz osob
zaproszonych na sesje, Przewodniczqcy Rady ustala po zasiqgniqciu opinii Starosty.
W wykazie osob zaproszonych uwzgledniane bedq takie propozycje Klubow Radnych
2.Przewodniczqcy Rady zawiadamia Radnych o terminie, miejscu i godzinie otwarcia sesji,
co najmniej 7 dni przed sesjq.
3.Wraz z zawiadomieniem o zwotaniu sesji przesyla siq Radnym projekt porzqdku obrad.
Radnym dostarcza siq rowniez projekty uchwal oraz inne niezbedne materialy zwiqzane
z przedmiotem obrad.
4.Zawiadomienie o sesji za pisemnq zgodq Radnego nastqpuje pocztq elektronicznq na
adres e-mail, wskazany przez Radnego.
$16.1 .W sesjach Rady uczestniczq, z gtosem doradczym, Starosta, Wicestarosta, Etatowy
Cztonek Zarzqdu, Sekretarz i Skarbnik.
2.Na sesjq sq zapraszani przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu, sluzb,
inspekcji i strazy, ktorzy majq glos doradczy w kwestiach zwiqzanych z funkcjonowaniem
tych jednostek.
3.W obradach sesji uczestniczq dyrektorzy i pracownicy Starostwa wyznaczeni przez
Starostq oraz przedstawiciele instytucji i urzqdow, ktorych dotyczq sprawy bedqce
przedmiotem obrad.
4.0soby wymienione w ust. 2 i 3 mogq za zgodq Przewodniczqcego Rady referowac sprawy
i udzielac wyjasnien.
5.Przewodniczqcy Rady moie udzielic glosu osobom uczestniczqcym w sesji w sprawach
bedqcych przedmiotem obrad w danym temacie z moiliwosciq ograniczenia wasu
wypowiedzi.

917.1.W przypadku stwierdzenia braku qworum w trakcie posiedzenia Przewodniczqcy Rady
przerywa obrady i zarzqdza przerwe. Jeieli nie moina zapewniC qworum wyznacza nowy
termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwaly podjqte do tego momentu zachowujq moc.
2.Fakt przerwania obrad, godziny opuszczenia posiedzenia oraz nazwiska i imiona Radnych,
ktorzy bez usprawiedliwienia opuscili sale obrad odnotowuje sie w protokole.
Q18.1.Sesjq otwiera i zamyka Przewodniczqcy Rady.
2.Obrady sesji moze prowadzic za zgodq Przewodniczqcego Rady Wiceprzewodniczqcy
Rady.
§19.l.Otwarcie sesji nastqpuje przez wypowiedzenie przez Przewodniczqcego Rady
formub: ,,Otwieram sesje Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego".

2.Po otwarciu sesji Przewodniczqcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnosci
prawomocnosc obrad.
3.Przewodniczqcy Rady przy pomocy Wiceprzewodniczqcych prowadzi listq zabierajqcych
gtos tub wypowiadajqcych siq, rejestruje zglaszane wnioski, oblicza wyniki glosowania
jawnego, sprawdza qworum oraz wykonuje inne czynnosci techniczne.
520.1.Po stwierdzeniu prawomocnosci obrad Przewodniczqcy przedstawia projekt porzqdku
obrad Rady.
2.2 wnioskiem o uzupelnienie b q d i zmianq projektu porzqdku obrad moie wystqpik Radny,
Komisja lub Starosta.
3.Rada moie wprowadzic zmiany w porzqdku bezwzglqdnq wiqkszosciq glosow
ustawowego skladu Rady.
4.Porzqdek obrad kaidej sesji powinien przewidywac zglaszanie interpelacji i wnioskow
Radnych, informacjq Starosty z prac Zarzqdu od poprzedniej sesji.
s21.1.Radni majq prawo do zglaszania interpelacji i wnioskow w istotnych sprawach
Powiatu.
2.Radni mogq skladac interpelacje na sesji lub w czasie miqdzy sesjami.
3.W miarq moiliwosci oraz w zaleinosci od charakteru spraw bqdqcych przedmiotem
interpelacji i wnioskow, Starosta lub wyznaczone przez niego osoby udzielajq na nie
odpowiedzi na sesji, a w razie braku takiej moiliwosci Starosta udziela odpowiedzi na pismie
w terminie 21 dni informujqc o tym Przewodniczqcego Rady.
4.Przewodniczqcy Rady informuje na najbliiszej sesji o tresci udzielonej odpowiedzi.
5.Nad zapytaniem i udzielonq odpowiedziq nie przeprowadza siq dyskusji.
6.Na wniosek Radnego Rada moie wlqczyc sprawq rozpatrzenia odpowiedzi na jego
interpelacjq do porzqdku obrad sesji.
§22.1.Przewodniczqcy Rady prowadzi obrady wedlug
uchwalonego porzqdku obrad
otwierajqc i zamykajqc dyskusjq nad kaidym z punktow.
2.Radny nie moie zabierac glosu bez zgody Przewodniczqcego Rady.
3.Przewodniczqcy Rady moie zabierak gtos w kaidym momencie.
4.W celu przedstawienia projektu uchwaty Przewodniczqcy Rady udziela glosu referentowi
projektu uchwaly.
5.Przewodniczqcy w razie potrzeby, udziela gtosu Staroscie i Przewodniczqcemu Komisji
wlasciwej w danej sprawie.
6.Wypowiedi dyskutanta powinna byc zakoriczona wnioskiem.
7.Po zakonczeniu dyskusji nad projektem uchwaly Rada przystqpuje do glosowania nad
zgloszonymi poprawkami do projektu, a nastqpnie nad projektem uchwaly.
§23.1.Przewodniczqcy Rady udziela glosu Radnym wedlug kolejnosci zgloszeh,
a w uzasadnionych przypadkach moie udzielic glosu poza kolejnosciq.
2.Przewodniczqcy Rady udziela glosu poza kolejnosciq w sprawach o charakterze
formalnym, ktorych przedmiotem moie byc w szczegolnosci:
l)przerwanie, odroczenie lub zamkniqcie sesji;
2)zakoriczenie dyskusji i podjqcie uchwaty;
3)iqdanie przedstawienia opinii Radcy Prawnego;
4)odeslanie wniosku lub dokumentu do rozpatrzenia przez Zarzqd lub Komisjq;
5)zmianq porzqdku obrad;
6)ograniczenie czasu przemowieri;
7)stwierdzenie qworum poprzez sprawdzenie listy obecnosci;
8)przeliczenie glos6w;
9)zarzqdzenie przerwy.
3.Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wystuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie
jednego glosu przeciw.

§24.1.Przewodniczqcy Rady przed poddaniem wniosku pod glosowanie precyzuje
i przedstawia jego tresc, w taki sposob aby byl zrozumialy i nie budzil wqtpliwosci co do
intencji wnioskodawcy.
2.Jezeli w jednej sprawie zostalo zgloszonych kilka wnioskow, w pierwszej kolejnosci pod
glosowanie poddaje siq wniosek najdalej idqcy, to jest taki, ktorego przyjqcie wyklucza
potrzebq glosowania nad pozostalymi.
3.W innych przypadkach glosowanie przeprowadza siq nad kazdym wnioskiem oddzielnie
w kolejnosci ich zgloszenia.
~25.1.Przewodniczqcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwlaszcza nad
zwiqzlobciq wystqpien Radnych i innych osob uczestniczqcych w sesji.
2.Czas wystqpienia Radnego jednorazowo nie moze przekraczac 5 minut.
3.Przewodniczqcy Rady moze czynic umotywowane uwagi dotyczqce tematu, formy i czasu
trwania wystqpienia, a w szczegolnie w uzasadnionych przypadkach - przywolac mowcq ,,do
rzeczy".
4.Jezeli temat lub sposob wystqpienia albo zachowanie Radnego lub osoby zaproszonej
w sposob oczywisty zaklocajq porzqdek obrad, bqdz uchybiajq powadze sesji,
Przewodniczqcy Rady przywoluje ich ,,do porzqdku", a gdy przywolanie nie odnioslo skutku,
moze odebrac glos, nakazujqc odnotowanie tych faktow w protokole. Radny, ktory zostal
pozbawiony glosu, moze odwolac siq do Rady.
5.Przewodniczqcy Rady moze odebrac glos lub nakazac opuszczenie sali obrad tym osobom
sposrod publicznosci, ktore swoim zachowaniem zaklocajq porzqdek obrad bqdz naruszajq
powagq sesji.
526.Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy Rady zamyka obrady wypowiadajqc
formulq" ,,Zamykam (numer sesji) .. .sesjq Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego".
527.1.2 inicjatywq podjqcia uchwaly przez Radq mogq wystqpowac:
1)co najmniej 5 Radnych;
2)Przewodniczqcy Rady;
3)Klub Radnych;
4)Komisja Rady;
5)Zarzqd Powiatu.
2.Projekty uchwal powinny byc zaopiniowane przez wlasciwe Komisje Rady.
3.Projekty uchwal zglaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt. 1- 4 wymagajq
zaopiniowania przez Zarzqd za wyjqtkiem projektow uchwal w sprawie planu pracy Rady,
Komisji stalych i Komisji Rewizyjnej.
4.Przewodniczqcy Rady przekazuje projekty uchwal wlasciwym Komisjom i Zarzqdowi.
528.Rada podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszosciq glosow w obecnosci co najmniej polowy
ustawowego skladu Rady w glosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.
§29.1.Glosowanie jawne zarzqdza, przeprowadza i oglasza jego wyniki Przewodniczqcy
Rady.
2.Glosowanie jawne odbywa siq przez podniesienie rqki. Za glosy oddane uznaje siq te
glosy, ktore oddano ,,zaU,,,przeciwW,
,,wstrzymujqce siq".
530.1 .Zwykla wiqkszosc glosow jest to wiqkszosc waznie oddanych glosow ,,zal' n i i ,,przeciwU
z wylqczeniem glosow ,,wstrzymujqcych siq".
2.Bezwzglqdna wiqkszosc glosow jest to liczba glosow ,,zaVwiqksza od sumy pozostalych
waznie oddanych glosow ,,przeciwn i ,,wstrzymujqcych siq". Przy parzystej liczbie glosow
stosuje siq regulq ,,50%+1 glos za". Przy nieparzystej liczbie glosow jest to pierwsza liczba
naturalna przewyzszajqca polowq waznie oddanych glosow.

531.I
.W glosowaniu tajnym Radni glosujq na kartach opatrzonych pieczqciq Rady.
2.Glosowanie tajne przeprowadza Komisja skrutacyjna wybrana przez Radq sposrod
Radnych.
Komisja
skrutacyjna
wybiera
Przewodniczqcego
Komisji.
3.Kart do glosowania nie moze byc wiqcej niz radnych obecnych na sesji.
4.Przewodniczqcy Komisji skrutacyjnej oglasza wyniki glosowania tajnego niezwlocznie po
ich ustaleniu.
5.2 glosowania tajnego komisja skrutacyjna sporzqdza protokol, ktory stanowi zalqcznik do
protokolu sesji.
532.1 .Projekt uchwaly powinien zawierac:
1)tytul uchwaly;
2)podstawq prawnq;
3)przepisy regulujqce sprawy bqdqce przedmiotem uchwaly;
4)wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly;
5)okreslenie terminu wejscia w zycie uchwaly.
2.Projekt uchwaly moze zawierac uzasadnienie zawierajqce w szczegolnosci: wskazanie
potrzeby podjqcia uchwaly, oczekiwane skutki spoleczne oraz skutki finansowe uchwaly
i zrodla ich pokrycia.
$33.1 .Uchwaly Rady podpisuje Przewodniczqcy Rady.
2. W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego Rady, uchwaly podpisuje
Wiceprzewodniczqcy prowadzqcy sesjq.
534.1.Podjqtym uchwalom nadaje siq kolejne numery, podajqc cyframi rzymskimi numer
sesji, cyframi arabskimi numer uchwaly oraz rok podjqcia uchwaly. Uchwalq opatruje siq datq
posiedzenia, na ktorym zostala przyjqta.
2.Uchwaly ewidencjonuje siq w rejestrze uchwal i przechowuje wraz z protokolami sesji Rady
Powiatu. Rejestr uchwal prowadzi Starosta.
3.Starosta zobowiqzany jest do przedlozenia Wojewodzie uchwal Rady w ciqgu 7 dni od dnia
ich podjqcia. Uchwaly organow Powiatu w sprawie wydania przepisow porzqdkowych
podlegajq przekazaniu w ciqgu 2 dni od ich podjqcia.
535.1 .Z przebiegu sesji sporzqdza siq protokol.
2.Protokol z sesji w szczeg6lnosci powinien zawierak:
1)okreslenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji oraz godziny jej rozpoczqcia
i zakoriczenia;
2)stwierdzenie prawomocnosci obrad;
3)porzqdek obrad;
4)przebieg obrad, a w szczegolnosci streszczenie wystqpien, teksty zgloszonych
i uchwalonych wnioskow, odnotowanie zgloszenia pisemnych wystqpien;
5)przebieg glosowania i jego wyniki;
6)inne sprawy wskazane przez Przewodniczqcego Rady do odnotowania;
8)podpis Przewodniczqcego Rady i osoby sporzqdzajqcej protokol.
3.Przebieg sesji Rady Powiatu utrwalany jest na nosniku elektronicznym, ktory
przechowywany jest do momentu przyjqcia protokolu z poprzedniej sesji.
4.Do protokolu dolqcza siq: listq obecnosci Radnych, listq zaproszonych gosci, teksty uchwal
podjqtych przez Radq, protokoly glosowan tajnych, zgloszone na pismie wnioski nie
wygloszone przez radnych, usprawiedliwienia osob nieobecnych, oswiadczenia i inne
dokumenty zlozone Przewodniczqcemu Rady.
5.Protokol z sesji Rady wyklada siq do wglqdu w Biurze Rady Powiatu na 7 dni przed
terminem kolejnej sesji. Na pisemny wniosek Radnego protokot przesylany bqdzie w formie
elektronicznej na 7 dni przed terminem kolejnej sesji, na adres e-mail wskazany przez
Radnego.
6.Radny oraz kazdy uczestnik sesji biorqcy udzial w dyskusji moze zglosic zastrzezenia lub
poprawkq do protokolu nie pozniej jednak niz do chwili rozpoczqcia kolejnej sesji.

7.0 uwzglqdnieniu zastrzeien lub poprawki rozstrzyga Przewodniczqcy Rady po
odsluchaniu fragmentu z elektronicznego zapisu diwiqkowego przebiegu sesji i wyjasnien
protokolanta.
8.Protoko1, do ktorego nie wniesiono zastrzeien lub poprawek uwaia siq za
pnyjety.
9.Przyjqcie protokolu potwierdzajq podpisem Przewodniczqcy Rady oraz protokolant.
10.Protokoly wraz z zalqcznikami oraz odpowiednie nosniki ewidencjonuje siq i przechowuje
w Biurze Rady.
936.0bslugq Rady i jej Komisji zapewnia wyodrqbniona komorka organizacyjna wchodzqca
w sklad Starostwa Powiatowego.
937.1.Rada moie odbywac sesje wspolne z innq radq powiatulgminy. Wspolna sesja jest
zwolywana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygniqcia spraw wspolnych dla danych
terenow.
2.Wspolna sesjq organizujq Przewodniczqcy zainteresowanych Rad zgodnie ze swoimi
statutami.
3.Wspdlna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej potowa Radnych
kaidej z Rad. Uchwaly na wspolnej sesji podejmuje siq odrqbnym gtosowaniem kaidej
z Rad i podpisuje Przewodniczqcy wtasciwej Rady, natomiast wspolny protokot podpisujq
wszyscy Przewodniczqcy Rad.
4.Do wspolnych sesji majq zastosowanie ogolne terminy i tryb przygotowania, zwotania
i przebiegu sesji.
ROZDZIAL Ill
Zasady i tryb dzialania Komisji Rady
§38.1.Rada, w drodze uchwaty, moie powotywac ze swojego grona, stale
i doraine Komisje do okreSlonych zadan, okreslajqc przedmiot ich dziatania oraz sklad
osobowy.
2.Komisje podlegajq Radzie w catym zakresie swojej dziatalnosci, przedkladajq jej swoje
plany pracy i sprawozdania z dzialalnosci.
3.Pracq
Komisji po akceptacji
Rady kieruje
Przewodniczqcy,
powotywany
i odwotywany przez Cztonkow Komisji. Komisja moie rowniei powolac Sekretarza Komisji.
4.Radny moie byc Czlonkiem nie wiqcej n i i 2 Komisji statych, a Przewodniczqcym tylko
jednej
komisji.
5.Propozycje skladu osobowego Komisji oraz zmian w tym skladzie przedstawia
Przewodniczqcy Rady na wniosek zainteresowanych Radnych, Klubow Radnych lub Komisji.
939.1 .Komisje stale poza zadaniami okreslonymi w odrqbnych uchwalach mogq:
1)opiniowac projekt budietu powiatu;
2)opiniowaC roczne sprawozdania z wykonania budietu;
3)przygotowywac i opiniowac projekty uchwal Rady;
2)wystqpowac z inicjatywq uchwatodawczq;
3)kontrolowac wykonanie uchwal Rady w zakresie kompetencji danej Komisji;
4)opiniowaC i rozpatrywac sprawy przekazane Komisji przez Radq, Zarzqd lub inne Komisje;
5)przyjmowac i analizowac skargi i wnioski mieszkaricow Powiatu, dotyczqce dziatalnosci
Rady i Zarzqdu.
2.Komisja stala dziala zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radq, ktora moie
dokonywak zmian w zatwierdzonym planie.
3.Komisja jest obowiqzana przedstawic Radzie sprawozdanie ze swojej dzialalnosci co
najmniej jeden raz w roku oraz w kaidym czasie na iqdanie Rady.
940.1.Komisja obraduje w obecnosci co najmnie.1 polowy swojego skladu.

2.W posiedzeniach Komisji, oprocz jej Czlonkow, mogq takze uczestniczyC: Przewodniczqcy
bqdqcy Czlonkami Komisji oraz
Czlonkowie Zarzqdu.
Rady, Radni nie
3.Przewodniczqcy Komisji moze zaprosic na jej posiedzenie inne osoby, ktorych obecnosc
jest uzasadniona ze wzglqdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
$41.l.Przewodniczqcy Komisji kieruje jej pracami, a w szczegolnosci:
1)ustala terminy i porzqdek posiedzen;
2)zapewnia przygotowanie i dostarczenie Czlonkom Komisji niezbqdnych materialow;
3)zwoluje posiedzenia Komisji;
4)kieruje obradami Komisji.
2.Przewodniczqcy Komisji jest obowiqzany zwotac posiedzenie Komisji na wniosek co
najmniej 113 Czlonkow Komisji lub Przewodniczqcego Rady.
3.W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji, jego obowiqzki wykonuje
Wiceprzewodniczqcy powolywany i odwolywany przez Komisjq.
542.Komisje mogq odbywac wspolne posiedzenia. W przypadku odbywania wspolnych
posiedzen przez Komisje, posiedzenia prowadzi Przewodniczqcy tej komisji, z ktorej
inicjatywy zwolano wspolne posiedzenie.
$43.1.Komisja podejmuje uchwaly zwyklq wiqkszosciq glosow w obecnosci co najmniej
polowy jej sktadu, w glosowaniu jawnym. W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos
Przewodniczqcego Komisji.
2.Wnioski odrzucone przez komisjq umieszcza siq, na zqdanie wnioskodawcy
w sprawozdaniu Komisji jako wnioski mniejszosci, w szczegolnosci w sprawach dotyczqcych
projektow uchwal Rady.
3.Sprawozdanie Komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczqcy Komisji lub wyznaczony
przez Komisjq Radny sprawozdawca.
544.1.Zakres dzialania, kompetencje oraz sklad osobowy Komisji doraznej okresla Rada
w uchwale o powolaniu Komisji.
2.Do Komisji doraznej stosuje siq odpowiednio przepisy dotyczqce Komisji stalej,
z uwzglqdnieniem ust. 1.
ROZDZIAL IV
Zasady i tryb dzialania Komisji Rewizyjnej
545.1 .Komisja Rewizyjna sklada siq z Przewodniczqcego, Wiceprzewodniczqcego,
Sekretarza oraz pozostalych czlonkow, nie mniej niz 2 cztonkow.
2.Rada wybiera Przewodniczqcego oraz pozostalych Czlonkow Komisji Rewizyjnej w tym
Zastqpw Przewodniczqcego i Sekretarza Komisji.
3.Czlonkowstwo w Komisji wygasa w przypadku wygasniqcia mandatu Radnego, wyboru
czlonka Komisji na Przewodniczqcego lub Wiceprzewodniczqcego Rady.
4.W sklad Komisji Rewizyjnej wchodzq Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubow,
z wyjqtkiem Radnych pelniqcych funkcje, Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcego Rady
oraz Radnych bqdqcych Czlonkami Zarzqdu.
5.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radq w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych Komisji powotywanych przez
Radq.
$46.1.Przewodniczqcy Komisji organizuje pracq Komisji i prowadzi jej obrady,
a w szczegolnosci: ustala termin i porzqdek posiedzenia, zwotuje posiedzenia Komisji
i kieruje jej obradami, formuluje i poddaje pod glosowanie wnioski wypracowane na

posiedzeniu. W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego Komisji lub niemoznosci
dzialania jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczqcy.
2.0 terminie i porzqdku dziennym posiedzenia komisji zawiadamia siq jej Czlonkow,
Przewodniczqcego Rady i Starostq.
947.1.Czlonkowie Komisji podlegajq wylqczeniu od udzialu w dzialaniach Komisji
w sprawach, w ktorych moze powstac podejrzenie o stronniczosc i interesownosc.
2.2 posiedzenia Komisji sporzqdza siq protokot, ktory podpisuje Przewodniczqcy Komisji.
948.Komisja lub jej Przewodniczqcy mogq zaprosic na posiedzenie inne osoby, ktorych
wysluchanie lub obecnosc sq uzasadnione ze wzglqdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
949.Komisja kontroluje dzialalnosc Zarzqdu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
w przedmiocie caloksztaltu ich dzialalnosci, w szczegolnosci w zakresie:
1)gospodarki finansowej i efektow ekonomicznych;
2)przestrzegania przepisow prawnych i uchwal Rady;
3)inne zadania zlecone przez Radq w zakresie kontroli.
§50.1.Komisja moze przeprowadzac kontrole caloksztattu dzialalnosci Zarzqdu
i powiatowych jednostek organizacyjnych (kontrole kompleksowe) oraz kontrole dorazne
(problemowe) wedlug potrzeb.
2.W celu przeprowadzenia czynnosci kontrolnych, Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej
wyznacza zespol kontrolny skladajqcy siq z 2 do 3 Czlonkow Komisji. Przewodniczqcy
Komisji udziela Czlonkom zespolu pisemnego upowaznienia do przeprowadzenia kontroli
okreslajqc w nim zakres kontroli.
3.Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem
kontroli, zawiadamia na pismie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
o zakresie i terminie kontroli.
4.Kontrole przeprowadza siq na podstawie pisemnego upowaznienia wydanego przez
Przewodniczqcego Komisji, ktore powinno zawierac: pieczqtkq Rady, sklad komisji,
okreslenie jednostki kontrolowanej i przedmiot kontroli.
5.Zadaniem kontroli jest:
1)rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;
2)ustalenie nieprawidlowosci oraz skutkow i przyczyn ich powstania;
3)wskazanie przykladow dobrej i sumiennej pracy oraz osiqgniqk kontrolowanej jednostki.
6.Czlonkowie zespolu kontrolnego, przed przystqpieniem do czynnosci kontrolnych, sq
obowiqzani okazak kierownikowi kontrolowanej jednostki upowaznienie, o ktorym mowa
w ust. 2.
7.Czlonkow Komisji Rewizyjnej obowiqzuje zachowanie tajemnicy sluzbowej.
951.I
.Starosta oraz kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych sq obowiqzani do
zapewnienia warunkow przeprowadzenia kontroli, w szczegolnosci udostqpnienia
potrzebnych dokumentow oraz udzielenia informacji i wyjasnien.
2.Zespol kontrolny wykonuje czynnosci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej
jednostki.
3.Wykonanie czynnosci kontrolnych nie moze naruszak porzqdku pracy obowiqzujqcego
w kontrolowanej jednostce.
4.Zasady udostqpniania wiadomosci stanowiqcych tajemnicq panstwowq lub sluzbowq
regulujq powszechnie obowiqzujqce przepisy.
952.1.Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwyklq
wiqkszosciq glosow, w obecnosci co najmniej polowy skladu komisji. W przypadku rownej
liczby glosow, decyduje glos Przewodniczqcego Komisji.
2.Sekretarz Komisji sporzqdza z jej posiedzenia protokot, ktory podlega przyjqciu na
nastqpnym posiedzeniu Komisji.

3.Komisja Rewizyjna moze zapraszac na swoje posiedzenia kierownikow powiatowych
jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4.Komisja Rewizyjna, za zgodq Rady, moze powolywac rzeczoznawcow, ekspertow
i bieglych.
§53.1.Czlonek Komisji Rewizyjnej podlega wylqczeniu z udzialu w kontroli, jezeli przedmiot
kontroli moze dotyczyc praw i obowiqzkow jego albo jego makonka, krewnych lub
powinowatych.
2.Czlonek Komisji moze rowniez by6 wylqczony z udzialu w kontroli, jezeli zachodzq
okolicznosci mogqce wywolac wqtpliwosci co do jego bezstronnosci.
3.0 wylqczeniu Czlonka Komisji z udzialu w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§54.1.Zespol kontrolny, w terminie 3 dni od zakonczenia kontroli, sporzqdza protokol kontroli,
ktory podpisujq Czlonkowie zespolu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, ktory moze
wniesc zastrzezenia do protokolu. Zespdl niezwlocznie przedstawia podpisany protokol
Komisji Rewizyjnej.
2.Komisja Rewizyjna, na podstawie protokolu kontroli, kieruje do kierownika kontrolowanej
jednostki oraz do Zarzqdu, wystqpienie pokontrolne zawierajqce wnioski i zalecenia
usuniqcia stwierdzonych nieprawidlowosci w okreslonym terminie.
3.Kierownik kontrolowanej jednostki, do ktorej zostalo skierowane wystqpienie pokontrolne,
jest obowiqzany zawiadomic Komisjq Rewizyjnq o sposobie realizacji wnioskow i zalecen
w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem ust. 4.
4.Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystqpienia
pokontrolnego, moze odwolac siq do Rady. Rozstrzygniqcie Rady jest ostateczne.
5.Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wynikow kontroli zleconych przez
Radq, wynikow kontroli wykonania budzetu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
6.Sprawozdania z wynikow kontroli zleconych przez Radq przedstawia siq niezwlocznie po
zakonczeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesiqcy.
§55.Czlonkowie Komisji Rewizyjnej sq obowiqzani przestrzegac przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczqcych ochrony tajemnicy paristwowej i sluzbowej,
obowiqzujqcych w kontrolowanej jednostce.

Tryb pracy Zarzqdu Powiatu
556.1 .Organem wykonawczym Powiatu jest Zarzqd.
2.W sklad Zarzqdu wchodzq Starosta jako jego Przewodniczqcy, Wicestarosta i pozostali
Czlonkowie w liczbie trzech osob.
557.1.Ze Starostq i Wicestarostq nawiqzuje siq stosunek pracy na podstawie wyboru.
2.Z pozostatymi czlonkami Zarzqdu moze byc nawiqzany stosunek pracy na podstawie
wyboru, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.
§58.1.Czlonkowie Zarzqdu sq obowiqzani brac czynny udzial w jego pracach.
2.Zarzqd obraduje i podejmuje rozstrzygniqcia na posiedzeniach zwolywanych w miare
potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz na miesiqc.
3.W razie potrzeby, Starosta moze zwolak Zarzqd w innym terminie, a takze rozszerzyc
porzqdek obrad.
4.Starosta jest obowiqzany zwolac posiedzenie Zarzqdu na pisemny wniosek co najmniej
dwoch Czlonkow Zarzqdu, w terminie 7 dni od zlozenia wniosku.

$59.1 .Posiedzenia Zarzqdu zwoluje oraz przewodniczy im Starosta lub pod jego
nieobecnosc Wicestarosta.
2.W posiedzeniach Zarzqdu uczestniczq Czlonkowie Zarzqdu z glosem stanowiqcym,
a Sekretarz i Skarbnik Powiatu z glosem doradczym.
3.Do udzialu w posiedzeniach Zarzqdu Starosta moze zobowiqzac pracownikow Starostwa
Powiatowego, kierownikow powiatowych sluib, inspekcji i straiy oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu, wlasciwych ze wzglqdu na przedmiot obrad.
4.W posiedzeniach Zarzqdu ma prawo uczestniczyC Przewodniczqcy Rady.
5.Do udzialu w posiedzeniach Zarzqdu mogq zostak zaproszone inne osoby,
w szczegolnoSci Radni.
960.1.Zarzqd rozstrzyga w formie uchwal wszystkie sprawy nalezqce do jego kompetencji,
wynikajqce z ustaw oraz przepisow wykonawczych do ustaw i w granicach upowainien
ustawowych.
2.Zarzqd moie podejmowac inne uchwaly, w szczegolnosci zawierajqce opiniq i stanowiska.
3.W zakresie uchwal Zarzqdu inicjatywa uchwalodawcza przysluguje jego Czlonkom.
4.0 ile Rada nie okresli sposobu wykonania podjqtej przez siebie uchwaly, rozstrzyga o tym
Zarzqd.
5.Uchwaly zarzqdu sq podejmowane zwyklq wiqkszosciq glosow w obecnosci co najmniej
polowy ustawowego skladu Zarzqdu, w glosowaniu jawnym, o ile przepisy ustawowe nie
stanowiq inaczej.
961.Uchwaly Zarzqdu bqdqce decyzjami lub postanowieniami w sprawach z zakresu
administracji publicznej podpisuje Starosta. W aktach tych wymienia siq imiona i nazwiska
Czlonkow Zarzqdu, ktorzy brali udzial w podjqciu rozstrzygniqcia.
962.Do zadan Starosty w zakresie organizowania pracy Zarzqdu Powiatu naleiy
w szczegolnosci:
1)przygotowanie projektu porzqdku obrad Zarzqdu;
2)okreSlenie czasu i miejsca posiedzenia Zarzqdu;
3)przygotowywanie materialow do projektowanego porzqdku obrad;
4)zapewnienie obslugi posiedzenia Zarzqdu.
563.1. Z posiedzenia Zarzqdu sporzqdza siq protokol.
2.W protokole podaje siq imiona i nazwiska Czlonkow Zarzqdu uczestniczqcych
w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarzqdu uczestniczyly rowniei inne
osoby, w protokole rowniei podaje siq ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim
charakterze te osoby uczestniczyly w posiedzeniu.
3.Protokol z posiedzenia Zarzqdu powinien dokladnie odzwierciedlac przebieg obrad,
a zwlaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniqciami podejmowanymi przez Zarzqd.
4.Protokol z posiedzenia Zarzqdu podpisujq wszyscy Czlonkowie Zarzqdu uczestniczqcy
w posiedzeniu.
5.Czlonkowie Zarzqdu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogq zglosic do protokolu wniosek
o jego sprostowanie lub uzupelnienie.
6.Zarzqd przyjmuje protokol z posiedzenia, na nastqpnym posiedzeniu. W razie zgloszenia
wnioskow, o ktorych mowa w ust. 5, o ich uwzglqdnieniu rozstrzyga Zarzqd.
7.Zarzqd udostepnia protokoly ze swoich posiedzeh, do publicznego wglqdu, o ile nie
narusza to przepisow o ochronie tajemnicy panstwowej lub sluibowej albo ochronie danych
osobowych.
8.0rgany kontrolujqce dzialalnosc Zarzqdu majq prawo wglqdu do protokolow posiedzen
i uchwal Zarzqdu.
964.Starosta sklada Radzie na kaidej sesji sprawozdanie z dzialalnosci Zarzqdu za okres
od poprzedniej sesji.

565.1.Skarbnik Powiatu jest glownym ksiqgowym budtetu Powiatu.
2.Zadania Skarbnika Powiatu okreilajq odrqbne ptzepisy.
§66.1.Sekretatz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzor nad wykonaniern bieiqcych
zadari ptzez kornorki organizacyjne Starostwa, w szczegolnosci nad terminowym
i prawidlowym zalatwianiem spraw, ptzesttzeganiem Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa i lnstrukcji Kancelaryjnej.
2.Ponadto Sekretatz Powiatu zapewnia merytorycznq i techniczno-organizacyjnq obslugq
posiedzeh organbw kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowainien
udzielonych przez Zarzqd i Starostq.
3.Zadania Sekretarza Powiatu okreslajq przepisy odrqbne.
967.Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestniczq w pracach Zarzqdu oraz mogq uczestniczyk
w obradach Rady i jej Komisji z glosern doradczym.
ROZDZIAL VI
Zasady dzialania Klub6w Radnych

568.1.Radni mogq tworzyc Kluby Radnych.
2.Klub moie utworzyc co najmniej 4 Radnych.
3.PrzynaleinosC Radnych do Klub6w jest dobrowolna.
§69.l.Utwotzenie Klubu Radnych naleiy zglosic Przewodniczqcemu Rady w ciqgu 14 dni
od dnia zebrania zaloiycielskiego.
2.Zgloszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierac:
1)imiq i nazwisko Przewodniczqcego Klubu;
2)listq Czlonkow Klubu z okresleniem funkcji wykonywanych w Klubie;
3)nazwq Klubu - jeieli Klub jq posiada.
3.Dziatalnosc Klubow Radnych nie moie byC finansowana z budietu Powiatu.
4.Kluby Radnych dzialajq zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminarni. Regulamin
Klubu nie moie byc sprzeczny ze Statutem Powiatu.
5.Przewodniczqcy Klubow Radnych sq obowiqzani przedlozyc Przewodniczqcemu Rady
regulaminy Klubow w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6.Przedstawiciele Klubow rnogq przedstawiac stanowiska Klubow we wszystkich sprawach
bqdqcych przedmiotem obrad Rady.
ROZDZIAL VII
Jednostki organizacyjne Powiatu,
powiatowe sluiby, inspekcje i straie

§70.1.Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu okresla zalqcznik nr 1 do Statutu.
2.Zarzqd
prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykaz
udostqpnia siq do publicznego wglqdu w Starostwie Powiatowym.
57l.l.Jednostki organizacyjne stanowiqce aparat pomocniczy kierownikow powiatowych
sluzb, inspekcji i straiy w Powiecie tworzq:
1)Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach;
2)Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Poiarnej w Ropczycach;
3)Powiatowy lnspektorat Nadzoru Budowlanego;
4)Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Ropczycach;
5)Powiatowy lnspektorat Weterynaryjny w Ropczycach.

2.Uprawnienia Starosty i Rady
odrqbne przepisy ustawowe.

wobec powiatowych stuzb, inspekcji i strazy okreslajq
ROZDZIAL Vlll

Gospodarka finansowa powiatu

972.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu okreslajq przepisy odrqbne.
573.Tryb prac nad projektem uchwaty budzetowej oraz wieloletniq prognozq finansowq
okresla Rada.
ROZDZIAL IX
Mienie Powiatu

974.1 .Mieniem Powiatu zarrqdzajq organy Powiatu bqdz powiatowe jednostki organizacyjne,
ktorym to mienie zostato przekazane do korzystania.
2.Mieniem pozostajqcym w zarzqdzie powiatowych jednostek organizacyjnych dysponujq
kierownicy tych jednostek, w zakresie wynikajqcym z aktow normatywnych stanowiqcych
o ich utworzeniu, statutow i regulaminow organizacyjnych oraz udzielonych kierownikom
upowaznien i pelnomocnictw.
3.Zasady i tryb gospodarowania nieruchomosciami Powiatu okresla Rada w odrqbnej
uchwale.
ROZDZIAL X
Jawnosc dzialania organow Powiatu

§75.JawnosC dzialania organow Powiatu obejmuje w szczegolnosci prawo obywateli do:
1)uzyskania informacji niezastrzeionych innymi przepisami;
2)uzyskania informacji o terminie i tematyce sesji oraz posiedzen Komisji;
3)wstqpu na obrady sesji rady i posiedzenia Komisji, z mozliwosciq utrwalania ich przebiegu
za pomocq urzqdzen rejestrujqcych obraz i diwiqk;
4)dostqpu do dokumentow wynikajqcych z wykonywania zadah publicznych, w tym
z protokolow z posiedzen organow Powiatu i Komisji.
§76.1.0bywatelom udostqpnia sie dokumenty wynikajqce z wykonywania zadan publicznych
przez organy Powiatu, a w szczegolnosci:
1) protokoty z sesji;
2) protokoty z posiedzen Komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej;
3) protokoty z posiedzen Zarzqdu;
4) rejestr uchwat Rady i uchwat Zarzqdu;
5 ) rejestr wnioskow i opinii Komisji Rady;
6) rejestr interpelacji i wnioskow Radnych.
2.Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajq udostepnierliu po ich formalr~ymprzyjeciu
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz Statutem.
977.1.2 dokumentow wymieniorlych w $76 ust. 1 obywatele mogq sporzqdzac notatki, odpisy
i wyciqgi, fotografowac lub kopiowac.
2.Realizacja uprawnieri okreslonych w ust. 1 moie siq odbywac wylqcznie w Starostwie
Powiatowym i w asyscie pracownika Starostwa.

3.Za sporzqdzenie kopii dokurnentow lub danych oraz ich przesylanie pobiera sig oplatg
w wysokosci odpowiadajqcej poniesionyrn kosztorn, ustalonej Zarzqdzeniern Starosty.
ROZDZIAI: XI
Przepisy koncowe

978.Zrnian Statutu Powiatu dokonuje Rada w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia.
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Zalqcznik Nr 7 do Statutu Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1.Starostwo Powiatowe w Ropczycach.
2. Powiatowy Urzqd Pracy w Ropczycach.
3.Zespot Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szpital Powiatowy im. Ojca PI0 w Sedziszowie
Mlp.
4.Powiatowe Centrurn Pornocy Rodzinie w Ropczycach.
5.Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci i Mtodziezy Niepetnosprawnej lntelektualnie oraz dla
Osob Doroslych Niepelnosprawnych lntelektualnie w Lubzinie.
6.Dom Pomocy Spolecznej im. Jana Pawla II w Rudzie.
7.Zespol Szkot im, ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.
8.Zespo1Szkot Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach.
9.Liceum Ogolnoksztalcqce im. Tadeusza Kosciuszki w Ropczycach.
10.Liceum Ogolnoksztalcqce im. ks. Piotra Skargi w Sqdziszowie Mtp.
11.Zespol Szkot Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sqdziszowie Mtp.
12.Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Ropczycach.
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagog iczna w Ropczycach.
14.Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach.
15.Miqdzyszkolna Bursa w Ropczycach.

Prze dnicrqcy Rady Powiatu
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