
  

Uchwała Nr XLI/221/2010 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 29 września 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) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, 
doręcza się na 10 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których 
przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu, uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji, za 
wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 3.” 
2) § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na 
zasadach określonych w ust. 3: 

1) uchwałę budżetową, 
2) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 
3) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu, 
4) inne uchwały objęte zakresem działania izby.” 

3) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie finansowe 
powiatu, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o 
tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia powiatu i przedstawia radzie powiatu 
wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.” 

 
§ 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 


