
UCHWAŁA  Nr 501/91/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 14 listopada 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok,
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok. 
                          Na podstawie art.60 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku – o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z
późn. zm.) art. 166 ust. 1 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o
finansach publicznych (Dz U. Nr 249 poz. 2104 z póz.zm.)

 Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 § 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały w sprawie 
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok, dokonania
zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok  – o treści stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Zarząd:

Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ......................... 
Członek                        Sławomir Fułek                     ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski         ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  

Uzasadnienie 
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Zarządu Powiatu w Sierpcu 

z dnia 14 listopada 2008 roku

wnosząca pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwały, w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok,
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok. 

               Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach
publicznych „ w toku wykonywania budżetu zarząd jednostki samorządu
terytorialnego może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
jednostki samorządu terytorialnego polegającego na, zmianach planu dochodów
i wydatków związanych z zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych
przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego”. Artykuł 60 ust 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku – o
samorządzie powiatowym stanowi, że „ Zarządowi powiatu przysługuje
wyłączne prawo do zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu.”
Natomiast art. 12 pkt 8 lit. e cytowanej wyżej ustawy stanowi, że „do wyłącznej
kompetencji rady powiatu należy zobowiązań w zakresie podejmowania
inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie
przez radę. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wnosi pod obrady Rady
Powiatu propozycję zmian budżetu powiatu na 2008 rok.  
 


