UCHWAŁA Nr 106/XVII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2008 r.
zmieniaj ąca Statut Powiatu Bydgoskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. 162 poz.
1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz § 79 Statutu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego
1999r. uchwala si ę, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Bydgoskiego stanowi ącym załącznik do uchwały
Nr 22/IV/99 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 10 lutego 1999r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr
14 poz. 71 z późn. zm.), wprowadza się następuj ące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Powiat bydgoski zwany dalej „Powiatem", stanowi lokalną wspólnotę samorządową
tworzoną przez mieszka ńców powiatu oraz terytorium obejmuj ące gminy: Bia łe
Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wie ś Wielka, Osielsko, Sicienko,
Solec Kujawski. ".
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
,Powiat posiada własny herb i flagę ustanowione przez Rad ę uchwałą Nr 156/XXVHI/01
z dnia 5 lipca 2001r.".
3. W § 13 pkt. 1 i 2 otrzymuj ą brzmienie:
„ 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych, zwo ływanych
przez Przewodnicz ącego, w miarę potrzeby. Sesje zwyczajne zwo ływane są,
co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek Zarz ądu lub co najmniej % ustawowego sk ładu Rady, Przewodniczący jest
obowiązany zwo łać sesję nadzwyczajn ą w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Do zmiany porz ądku obrad sesji zwo łanej w trybie jak wy żej stosuje się przepisy
§ 15 ust. 4, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. ".
4. W § 19 pkt. 5 ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„poddaje pod głosowanie porządek obrad, o którym mowa w ppkt.2, o ile uleg ł zmianie".
5. § 26 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Z inicjatyw ą podjęcia określonej uchwały poza zarz ądem mo że wystąpić:
1) co najmniej 5 Radnych,
2) Przewodniczący Rady,
3) Klub Radnych,
4) Komisja Rady.
3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-4 wymagaj ą
zaopiniowania przez Zarz ąd.
4. Przewodnicz ący Rady przekazuje projekty uchwa ł w łaściwym komisjom do
zaopiniowania."

6. W § 29 pkt. 3a otrzymuje brzmienie:
„ 3a. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomo ści organom wykonawczym Gmin
położonych na obszarze Powiatu i Starostom s ąsiednich powiatów następnego dnia po ich
ustanowieniu. "
7. § 45 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada, w drodze uchwały, mo że powo ływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje
do wyznaczonych zada ń, określając przedmiot ich dzia łania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegaj ą Radzie w ca łym zakresie swojej dzia łalności. Komisje Sta łe
przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z dzia łalności.
3. Przewodnicz ącego i wiceprzewodnicz ącego powołują i odwołują członkowie komisji.
Komisja mo że również powo łać sekretarza komisji.
4. Radny mo że być przewodnicz ącym tylko jednej komisji sta łej. ".
8. W § 50 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
„ 3. Komisja doraźna przedkłada Radzie sprawozdanie ze swojej pracy. ".
9. W § 54 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Odwołanie Starosty lub poszczególnych cz łonków Zarz ądu może nastąpić wy łącznie
w trybie okre ślonym odrębnymi przepisami. ".
10. § 57
„ I. Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu
oraz reprezentuje Powiat na zewn ątrz.
2. W sprawach nie cierpiących zw łoki, zwi ązanych z zagro żeniem życia publicznego,
zagrażających bezpo średnio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mog ących spowodowa ć
znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezb ędne czynno ści należące
do właściwości Zarządu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz ądkowych.
3. Czynno ści , o których mowa w ust. 2, wymagaj ą przedstawienia do zatwierdzenia
na najbliższym posiedzeniu Zarz ądu.
4. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi ą oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
5. W przypadku wprowadzenia stanu kl ęski żywio łowej starosta działa na zasadach
określonych w odr ębnych przepisach.
6. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem s łużbowym
pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s łużb, inspekcji i straży. Status prawny pracowników
Starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu okre śla odrębna ustawa.
7. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
należących do w łaściwości Powiatu chyba, że przepisy szczególne przewiduj ą wydawanie
decyzji przez Zarz ąd.
8. Starosta może upoważnić na piśmie Wicestarost ę, poszczególnych cz łonków Zarz ądu,
pracowników Starostwa, powiatowych s łużb, inspekcji i straży oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których
mowa w ust. 7.
9. Starosta powołuje Komisj ę Bezpiecze ństwa i Porządku Publicznego zgodnie z odr ębnymi
przepisami."
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11. § 60 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. W posiedzeniach Zarządu uczestnicz ą członkowie Zarz ądu — z g łosem stanowiącym,
natomiast Przewodnicz ący Rady, Sekretarz i Skarbnik — z g łosem doradczym. ".
12. W § 68 pkt. 2 otrzymuje bizinienie:
„2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale żą w szczególno ści:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo łecznej
3) domy dziecka,
4) szko ły ponadgimnazjalne i placówki o światowe
5) szko ły podstawowe specjalne
6) poradnia pedagogiczno — psychologiczna,
7) powiatowy urz ąd pracy. ".
13. § 69 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Na poziomie powiatu powiatow ą administrację zespoloną tworzą następujące służby,
inspekcje i straże:
a) Komenda Miejska Policji,
b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,
c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
2. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują jako niezespolona administracja rządowa:
a) Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna,
b) Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
3. Uprawnienia Starosty i Rady wobec powiatowych s łużby, inspekcji i straży określają
odrębne przepisy."
14. W § 71 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Zarząd przygotowuje i przedstawia Radzie, nie pó źniej niż do dnia 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy, projekt bud żetu, uwzgl ędniając zasady ustawy
o finansach publicznych oraz ustalenia Rady. ".
§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzę dowym Województwa Kujawsko — Pomorskiego.
r\
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianami przepisów prawnych oraz konieczno ścią uszczegółowienia
i usprawnienia zasad funkcjonowania organów powiatu, Rada Powiatu w dniu 24 maja 2007r.
Uchwałą Nr 62/IX/07 (zmiana Uchwa ła Nr 73/XI/07 z dnia 2 sierpnia 2007r.) powo łała
Komisj ę Statutową, celem wypracowania zmian do Statutu Powiatu. Komisja pracowa ła
w czasie od lipca do grudnia 2007r.
Wyniki swoich prac Komisja Statutowa przedk łada Radzie Powiatu Bydgoskiego
w formie projektu uchwały zmieniaj ącej Statut Powiatu Bydgoskiego.

Prze ■.

zący

Rady Poi u dgos iego
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