Uchwała Nr 274/XXXIX/2006
Rady Powiatu Bydgoskiego
Z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie : nadania Statutu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Bydgoszczy

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1592 z pó źn. zm .) oraz art.238 ust.3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.
2104 z późn. zm .)
Rada Powiatu Bydgoskiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadać statut Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy w brzmieniu stanowi ącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
§3
Uchwała wchodzi z dniem podj ęcia.
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UZASADNIENIE

Art.238 ust.3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn.zm .) wprowadził obowi ązek dostosowania statutów jednostek
budżetowych do przepisów zacytowanej wy żej ustawy w terminie 6 miesi ęcy
od dnia wej ścia jej w życie.
W tym stanie rzeczy wniesienie przedmiotowego statutu pod obrady sesji Rady
Powiatu stało się konieczne i uzasadnione z uwagi na to, Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego jest jednostką budżetową.

Załącznik do Uchwa ły
Nr 2747XXXIX72006
Rady Powiatu Bydgoskiego
Z dnia 8 czerwca 2006 r.

Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy

Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§1
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwany dalej Inspektoratem —
siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Zygmunta Augusta 16 obejmuje zasi ęgiem
działania obszar powiatu bydgoskiego w województwie kujawsko — pomorskim.

§2
Inspektorat jest aparatem pomocniczym — administracyjnym Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§3
Inspektorat dzia ła na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm .),
2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pó źn. zm .),
3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz.2104 z pó źn. zm .),
4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post ępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pó źn. zm .),
5. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o post ępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z pó źn.
zm .),
6. Statutu Powiatu Bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 1999r. Nr 14,
poz.lz pó źn. zm .),
7. niniejszego Statutu,
8. przepisów wykonawczych do wy żej wymienionych ustaw.

§4
Inspektorat jest jednostk ą budżetową, w rozumieniu art.20 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, posiadaj ącą wyodrębniony maj ątek.

Rozdzia ł II
Przedmiot dzia łania, struktura wewn ętrzna, zasady organizcji
Inspektoratu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
jako organu i pracodawcy

§5
Przedmiot działania, struktura wewnętrzna zasady organizacji Inspektoratu oraz
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu i pracodawcy
szczegółowo określaj ą „Regulamin Organizacyjny" przyj ęty uchwałą
Nr 81/2004 Zarz ądu Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 czerwca 2004r. oraz
,Regulamin Pracy".

Rozdzia ł III
Finanse Inspektoratu

§6
Inspektorat jest jednostk ą organizacyjn ą sektora Finansów publicznych, która
pokrywa swoje wydatki bezpo średnio z budżetu powiatu, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek bud żetu powiatu, z którego dokonywane s ą właściwe
rozliczenia na rzecz pa ństwa i samorządu.
§7
Inspektorat prowadzi gospodark ę finansową wg zasad okre ślonych w ustawie
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych i zgodnie z w łaściwymi
uchwałami Rady Powiatu w zakresie finansów powiatu bydgoskiego.
§8
Podstawą gospodarki finansowej Inspektoratu jest plan dochodów i wydatków
będący planem finansowym obowi ązuj ącym w danym roku obrachunkowymkalendarzowym stanowi ącym załącznik do budżetu powiatu bydgoskiego.

§9
Za właściwą gospodarkę finansową Inspektoratu odpowiada Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie odr ębnych przepisów.

Rozdział IV
Likwidacja Inspektoratu
§1 0
Likwiduj ąc Inspektorat - organ stanowi ący powiatu okre śla przeznaczenie
mienia znajduj ącego się na stanie tej jednostki.

§11
Należności i zobowi ązania likwidowanego Inspektoratu przejmuje organ
stanowi ący powiatu po zakończeniu procesu likwidacyjnego.
§12
1. Analogiczne zasady obowi ązuj ą w wypadku łączenia inspektoratów lub
przej ęcia inspektoratu przez inny podmiot lub jednostk ę .
2. W takim wypadku zobowi ązania i nale żności może przej ąć ta jednostka
na podstawie uchwa ły organu stanowi ącego powiatu.

Rozdział V
Postanowienia ko ńcowe
§13
Statut wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Rad ę Powiatu.

