
UCHWAŁA  NR  602/114/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 30 czerwca 2009 roku.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach 
publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z  
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 798, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. Poz. 
1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 
140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 
227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19 poz. 100)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 580/110/09 z dnia 11 maja 2009 roku, w sprawie przyjęcia 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany;
1. Załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr 580/110/09 Zarządu Powiatu z dnia 11 
maja 2009 roku otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 
2009. 

Zarząd:
Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Sławomir Fułek                     ........................ 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ........................



Uzasadnienie 
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                  Artykuł 186 ust 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o 
finansach publicznych stanowi „ zarząd jednostki samorządu terytorialnego 
może opracować harmonogram realizacji budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego i poinformować o nim podległe i nadzorowane jednostki. 
Opracowanie harmonogramu w jednostce, o której mowa w art. 49 ust. 2, jest 
obowiązkowe.”
Na podstawie art. 49 ust 2 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów 
Rozporządzeniem z dnia 24 czerwca 2006 roku określił kwoty środków 
publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego łączną kwotę 
wydatków i rozchodów dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, której 
przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w 
jednostkach na kwotę 40.000.000 zł. Zrealizowane dochody i wydatki budżetu 
powiatu za rok 2008 przekroczyły ustalone wielkości w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów. W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu 
powiatu zachodzi konieczność zmiany harmonogramu realizacji dochodów i 
wydatków budżetu na 2009 rok.
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