
UCHWAŁA NR 382/66/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w
sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu sierpeckiego za I półrocze roku budżetowego.

                   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku – o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z
późn. zm.) art. 198 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku – o
finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104z późn. zm.)

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

Przedłożyć do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt uchwały w
sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze roku budżetowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR 382/66/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 2 czerwca 2008 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w
sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu sierpeckiego za I półrocze roku budżetowego.

             Ustęp 2 artykułu 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych stanowi, że zakres i formę informacji o przebiegu wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz
informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego. W uchwale Nr 100/XVIII/2000 Rady Powiatu
Sierpeckiego z dnia 28 czerwca 2000 roku, w sprawie ustalenia zakresu i form
informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sierpeckiego za pierwsze półrocze roku budżetowego brak jest zapisu
dotyczącej informacji wykonania planu przychodów i wydatków powiatowych
funduszy celowych. 
Zarząd Powiatu realizując postanowienia ww. artykułu postanowił jak w
uchwale.


