Uchwała Nr VII/46/2011
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/263/2009 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z 29 grudnia
2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Średzkiego
Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala, co następuje:
§1
1. W § 21 ust.4 skreśla się „14 dni” i zastępuje zwrotem „30 dni, jednak nie dłużej niż do
następnej sesji”.
2. W § 71 skreśla się dotychczasowe brzmienie ust.3 i zastępuje następującą treścią:
„protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu zawiera streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień”.
3. W § 78 ust.2 dodaje się wyrażenie „ oraz przychodów i rozchodów tej jednostki”.
4. W § 80 skreśla się dotychczasowe brzmienie ust.3 i zastępuje następującą treścią : „ wymogi
dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd powiatu przedłoży radzie
powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej” .
5. W § 81 skreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 1-4, otrzymują one następującą treść:
1. „Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej
przedstawiony radzie powiatu.
2. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie uchwały
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zmian powodujących zmniejszenie
dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie, o którym mowa w ust. 1,
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, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy Rada Ministrów uchwali projekt ustawy o prowizorium budżetowym, rada
powiatu, na wniosek zarządu powiatu, może podjąć uchwałę o prowizorium budżetowym
jednostki samorządu terytorialnego na okres objęty prowizorium budżetowym.”

6.

Pozostała treść przedmiotowej uchwały pozostaje bez zmian.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

