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UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego. 

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 późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/178/01 
Rady  Powiatu  Toruńskiego  z dnia  23  sierpnia  2001  r.  w sprawie  zmian  w Statucie  Powiatu 
Toruńskiego  oraz  przyjęcia  tekstu  jednolitego,  zmienionym  uchwałą  Nr  VI/45/03  Rady  Powiatu 
Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r. oraz uchwałą Nr II/16/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 
15 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607, zm. Dz. Urz. Woj. Kuj. 
Pom.  z 2003  r.  Nr  102,  poz.  1480  oraz  Dz.  Urz. Woj.  Kuj.Pom.  z 2010  r.  Nr  215,  poz.  3002) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Radni  są  wybierani  w wyborach  bezpośrednich.  Zasady  i tryb  przeprowadzania 
wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011  r.   Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.); 

2) w § 9: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie.: 

„3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu,”, 

b) dodaje się pkt 9d w brzmieniu: 

„9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego powiatu,”; 

3) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający  w ciągu  7 dni  po  ogłoszeniu  zbiorczych  wyników  wyborów  do  rad  na 
obszarze kraju." 

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 
budżetu  wraz  z opinią  regionalnej  izby  obrachunkowej  o tym  sprawozdaniu  oraz 
informację o stanie mienia powiatu oraz przedstawia Radzie Powiatu wniosek w sprawie 
absolutorium dla Zarządu.”; 

5) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  sporządza  się  protokół,  który podlega przyjęciu 
na następnym posiedzeniu komisji”; 

6) rozdział 4 „Gospodarka finansowa powiatu” otrzymuje brzmienie: 
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„Rozdział 4 

Gospodarka finansowa powiatu 

§ 68 

1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej oraz 
wieloletniej prognozy finansowej. 

2. Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. 

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany dalej „rokiem 
budżetowym”. 

§ 69 

1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu należy: 

1) inicjatywa  w sprawie  sporządzenia  projektu  uchwały  budżetowej,  o prowizorium 
budżetowym oraz o zmianie uchwały budżetowej, 

2) inicjatywa  w sprawie  sporządzenia  projektu  uchwały  w sprawie  wieloletniej  prognozy 
finansowej i jej zmiany. 

2. Zarząd  Powiatu  sporządza  i przedkłada  Radzie  Powiatu  i regionalnej  izbie  obrachunkowej 
projekt uchwały budżetowej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 

3. Bez  zgody  Zarządu  Powiatu,  Rada  Powiatu  nie  może  wprowadzić  w projekcie  uchwały 
budżetowej powiatu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków 
i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu powiatu. 

§ 70 
Rada Powiatu określa odrębną uchwałą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. 

§ 71 

1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, 
a w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  –  nie  później  niż  do  dnia  31  stycznia  roku 
budżetowego. 

2. Do czasu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 
stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej 
przedstawiony Radzie Powiatu. 

3. W  przypadku  niepodjęcia  uchwały  budżetowej  w terminie,  o którym  mowa  w ust.  2, 
regionalna  izba obrachunkowa, w terminie do końca  lutego  roku budżetowego, ustala budżet 
powiatu  w zakresie  zadań własnych  oraz  zadań  zleconych.  Do  dnia  ustalenia  budżetu  przez 
regionalną  izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej  jest projekt, o którym mowa 
w ust. 2. 

4. W  przypadku,  gdy  dochody  i wydatki  państwa  określa  ustawa  o prowizorium  budżetowym, 
Rada  Powiatu,  na  wniosek  Zarządu,  może  podjąć  uchwałę  o prowizorium  budżetowym 
powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym państwa. 

5. Uchwałę  budżetową  powiatu  lub  uchwałę  o której  mowa  w ust.  4,  Starosta  przedkłada 
regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia. 

§ 72 
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1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada Zarząd Powiatu. 

2. Zarządowi Powiatu przysługuje wyłączne prawo: 

1) zaciągania  zobowiązań  mających  pokrycie  w ustalonych  w uchwale  budżetowej  kwotach 
wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu, 

2) emitowania  papierów  wartościowych,  w ramach  upoważnień  udzielonych  przez  Radę 
Powiatu, 

3) dokonywania wydatków budżetowych, 
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu, 
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu, 
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 

3. Gospodarka  środkami  finansowymi  znajdującymi  się  w dyspozycji  powiatu  jest  jawna. 
Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez : 

1) jawność debaty budżetowej, 
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu, 
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu, 
4) ujawnienie sprawozdania Zarządu z działań, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany  tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002  r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i 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, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 
21, poz. 113. 


