UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 lutego 2019 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 2018 r.
poz. 995 z późn.zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Toruńskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 29 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5762) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 uchyla się ust. 6.
2) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania poprzez
przyciśnięcie odpowiedniego przycisku.
2. Radni opuszczający salę obrad są zobowiązani do wyjęcia i zabrania ze sobą karty identyfikacyjnej.
3. Przewodniczący rozpoczyna głosowanie słowami: „rozpoczynamy głosowanie”, a kończy głosowanie
słowami: „głosowanie zakończone”.
4. Wyniki głosowania wyświetlają się wraz z zamknięciem głosowania przez prowadzącego obrady
w elektronicznym systemie głosowania.
5. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1. nie jest możliwe
z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
6. Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wyczytywanie nazwisk radnych i odnotowanie
w protokole, czy radny oddał głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.
7. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania.”.
§ 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 Toruńskiego
Paweł Polikowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.
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UZASADNIENIE
Zarząd proponuje dokonanie niżej wymienionych zmian w Statucie Powiatu:
1. uchylenie § 24 ust. 6. ponieważ sposób transmisji oraz upublicznianie dzwięku i obrazu z sesji
uregulowany jest ustawą o samorządzie powiatowym, wobec tego powielanie zapisu nie znajduje
uzasadnienia,
2. zastąpienie treści dotychczasowego § 25 nowym brzmieniem, ponieważ z uwagi na dokonanie
kilku zmian powodowałyby jego nieczytelność.
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