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1605

§1

INFORMACJA
Starosty Wejherowskiego
z dnia 30 marca 2004 r.
Zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62, poz. 718 ze zm.)
w związku z wypowiedzeniem Porozumienia z dnia
30 września 2002 r. zawartego pomiędzy Powiatem
Wejherowskim a Gminą Miasta Wejherowa w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie
zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego Starosta Wejherowski informuje, że termin
okresu wypowiedzenia powyższego Porozumienia upływa
z dniem 31 grudnia 2004 roku.
Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Starosta
J. Reszke

1606
UCHWAŁA Nr XXI/140/2004
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za
2003 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego absolutorium za rok 2003.
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art.16 ust 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z póź zm.)
i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn.
zm.) Rada Powiatu Kwidzyńskiego, po rozpatrzeniu
przedstawionego przez Zarząd sprawozdania* rocznego
z wykonania budżetu powiatu kwidzyńskiego za rok
2003 zawierającego zestawienie dochodów i wydatków
wynikających z zamknięcia rachunków budżetu, uchwala
co następuje:
* sprawozdania nie publikuje się

Rada Powiatu Kwidzyńskiego udziela absolutorium
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
J. Godzik

1607
UCHWAŁA Nr XXI/141/2004
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Powiatu
Kwidzyńskiego z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie
uchwalenia statutu powiatu kwidzyńskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z póź. zm.) – Rada powiatu, uchwala
co następuje:
§1
1. Przyjmuje się zmiany w statucie powiatu kwidzyńskiego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1
do uchwały.
2. Ujednolicony tekst Statutu stanowi załącznik Nr 2*
do uchwały.
§2
Zmiany w statucie powiatu wchodzą w życie 14 dni po
ogłoszeniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu
J. Godzik
* Załącznika Nr 2 nie publikuje się

