
UCHWAŁA NR 1011/115/06

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zakresu informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sierpeckiego.

                        Na podstawie art.14 pkt. 1 i pkt. 2, w związku z art. 12, ust. 3   pkt.3
lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych
( Dz U. Nr 249 poz. 2104).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Ustala się zakres kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu zgodnie

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się zakres rocznej informacji z wykonania budżetu Powiatu zgodnie z

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Podawanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w § 1 niniejszej
uchwały, odbywać się będzie poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Przewodniczący           Paweł Mariusz Ambor           ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Maria Jamiołkowska              ......................... 
Członek                        Marek Lejman                       ........................
Członek                        Leszek Zarębski                     ........................  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1011/115/06
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu
za okres od 1 stycznia........................ roku
               końca........ kwartału ............roku
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1011/115/06
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 28 czerwca 2006 roku.

Roczna informacja z wykonania budżetu Powiatu w Sierpcu

za okres 0d 1 stycznia ............ roku
do dnia 31 grudnia ..........       roku

( w złotych)
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Uzasadnienie 

Uchwały Nr 1011/115/06

Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie zakresu informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sierpeckiego.

Artykuł 14 pkt i 2 w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o
finansach publicznych w punkcie zobowiązuje zarząd jednostki samorządu
terytorialnego do podawania do publicznej wiadomości:

1. Kwartalną informację o wykonaniu budżetu jst., w tym kwotę deficytu lub
nadwyżki, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu
kwartału,

2. Roczna informację z wykonania budżetu w poprzednim roku budżetowym ,w
tym kwotę deficytu lub nadwyżki budżetowej, kwotę zobowiązań, kwoty
otrzymanych dotacji z budżetów innych jst. oraz kwoty dotacji udzielonych
innym jst, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymieniem
podmiotów, których poręczenia i gwarancje dotyczą oraz wykaz osób
prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej, jak również
wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w
terminie do 31 maja roku następnego po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu realizując zapisy ustawy postanowił jak w uchwale. 


