
UCHWAŁA Nr 1020/117/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 lipca 2006 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 1007/114/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku , w
sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie
wydatków budżetu powiatu na 2006 rok oraz uchwały 
Nr 1013/115/06 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 roku zmieniającą
uchwałę Nr 1007/114/06. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok 

                   Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o
samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz. zm)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 .
Uchyla się uchwałę Nr 1007/114/06 Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2006 roku,
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały, w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie
wydatków budżetu na 2006 rok oraz uchwałę Nr 1013/115/06 Zarządu Powiatu z
dnia 28 czerwca 2006 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie wniesienia pod obrady
Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków
budżetu powiatu oraz dokonania zmian w planie wydatków budżetu na 2006 rok..

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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



Uzasadnienie 

UCHWAŁY Nr 1020/117/06

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 5 lipca 2006 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 1007/114/06 z dnia 23 czerwca 2006 roku , w
sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz dokonania zmian w planie
wydatków budżetu powiatu na 2006 rok oraz uchwały 
Nr 1013/115/06 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2006 roku zmieniającą
uchwałę Nr 1007/114/06. w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu oraz
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 5 lipca zwiększył dochody i wydatki budżetu
powiatu na 2006 rok o kwotę 79.801,00 zł, na podstawie następujących decyzji
Wojewody Mazowieckiego   

1. Nr 44/2006 z dnia 23 czerwca 2006 roku, w sprawie zwiększenia dotacji na
zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w dziale 750, rozdział 75011 w § 2120 o
kwotę 3.644,00 zł.

2. Nr 46 z dnia 26 czerwca 2006 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji
dla funkcjonariuszy komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w
Sierpcu, w dziale 754, rozdział 75411 w § 2110 o kwotę 4.957,00 zł

3. Nr 51 z dnia 26 czerwca 2006 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej w
dziale 854, rozdział 85415 w § 2130  w kwocie 71.200,00 zł, z
przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin
byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych  w ramach programu
wyrównania szans edukacyjnych.

W związku z powyższym podane ogólne kwoty dochodów i wydatków budżetu w
uchwałach Nr 1007/114/06 z dnia 23 czerwca i 1013/115/06 z dnia 28 czerwca 2006
roku stały się nieaktualne.

 


