
  

Uchwała Nr XXXVI/196/2010 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 

2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego. 
 
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

 
 W statucie Powiatu Krapkowickiego przyjętym uchwałą Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu 
Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 100, poz. 829 ze zm.): 
1) § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Po otwarciu sesji przewodniczący rady: 
1) stwierdza na postawie listy obecności prawomocność obrad, 
2) przedstawia porządek obrad; z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może 

wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd powiatu, 
3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt 2.” 

2) § 67 otrzymuje brzmienie: „Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 65 ust. 2 pkt 1-2 i 4-6 
oraz w § 66 ust. 3, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).” 

3) § 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów powiatu.” 

4) § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie 
określonym w ust. 1, do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez radę powiatu, jednak nie 
później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt 
uchwały budżetowej przedstawiony radzie powiatu.” 

5) § 71 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „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 finansowej jest 
projekt uchwały budżetowej przedstawiony radzie powiatu.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

Krystian Komander 


