
UCHWAŁA Nr 29/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu „Wiedza o Powiecie 

Toruńskim” 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 388/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 11 

października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulamin Konkursu „Wiedza o Powiecie Toruńskim” 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Toruniu 

ul. Towarowa 4-6, w kopertach opatrzonych napisem Konkurs „Wiedza o Powiecie Toruńskim” 

(decyduje data stempla pocztowego), osobiście (w godzinach pracy urzędu) do Kancelarii Starostwa 

Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6, I piętro, pokój nr 100, w zamkniętych kopertach 

opatrzonych napisem Konkurs „Wiedza o Powiecie Toruńskim” lub skan formularza 

zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres starostwo@powiattorunski.pl w nieprzekraczalnym 

terminie do końca lutego każdego roku.” 

 

2. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Do Konkursu należy przygotować się w oparciu o: 

1. Ustawę o samorządzie powiatowym i ustawę o samorządzie gminnym. 

2. Informacje zawarte na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.powiattorunski.pl 

3. Publikację „15 lat Powiatu Toruńskiego” – 2014 r. 

4. Publikację „20 lat wspólnoty samorządowej powiatu toruńskiego – Co razem osiągnęliśmy?” -

2018 r. 

5. Publikację „W drogę” - umilacz podróży dla małych i dużych – 2014 r. 

6. „Powiat Toruński” – Przewodnik turystyczny – 2007 r. 

7. Strategię Rozwoju Powiatu Toruńskiego.” 

 

3. § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Termin Konkursu poszczególnych etapów zostanie ogłoszony przez Organizatora Konkursu 

na stronie internetowej www.powiattorunski.pl do 25 lutego każdego roku.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Toruńskiemu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

 Marek Olszewski 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 

i poz. 2500 

http://www.powiattorunski.pl/

