
UCHWAŁA Nr 1111/131/2006

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 15 listopada 2006 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu w Sierpcu na 2007 rok.

                       Na podstawie art.55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o
samorządzie powiatowy( Dz. U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póz.zm) oraz art.
165,  art.  184,  art.  188  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  –  o  finansach
publicznych( Dz. U. Nr 249,  poz.2104 z póz.zm), uchwałą Nr 33/VI/(( Rady Powiatu
w Sierpcu z dnia 27 marca 1999 roku, w sprawie procedury uchwalania budżetu
powiatu.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Powiatu w Sierpcu na 2007 rok w wysokości:

Dochody  32.051.927 zł.

Wydatki 34.221.927 zł.

Projekt budżetu zawiera:
Projekt uchwały budżetowej Rady Powiatu w Sierpcu, w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na 2007 rok z załącznikami:

1. Nr 1 dochody budżetu powiatu według źródeł ich pozyskiwania to jest według
działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

2. Nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2007 rok.
3. Nr 3 wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2007 rok.
4. Nr 4 wydatki budżetu powiatu realizowane ze środków pochodzących z

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, na 2007 rok.
5. Nr 5 przychody i rozchody budżetu powiatu na 2007 rok. 
6. Nr 6 dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na 2007 rok

7. Nr 7 dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją bieżących
zadań własnych na 2007 rok.

8. Nr 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2007 rok.



9. Nr 9 plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2007 rok. 

10.Nr 10, plan dotacji podmiotowych na 2007 rok.
11.Nr 11 plan dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowanych przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2007
rok.

12.Nr 12 plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez powiat na 2007 rok. 

13.Nr 13 plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 

14.Nr 14, plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok.

15.Nr 15 prognoza kwoty długu i spłat na 2007 rok i lata następne.
16.Nr 16 informacja o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Przyjęty projekt budżetu powiatu na 2007 rok przedłożyć:
1. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Sierpcu, celem nadania biegu prac nad

jego uchwaleniem,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku, celem

wydania opinii o przedłożonym projekcie budżetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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




