
UCHWAŁA Nr 145/XXI/08

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia 29 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 
roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

            Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o 
samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 141 poz. 1592 z póz. zm.), art. 
165  i  184  ust.2  pkt.  3  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku  –  o  finansach 
publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póz. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 93/XIII/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr 143/XX/08 z 
dnia 30 czerwca 2008 roku  dokonuje się następujących zmian:
1.  §  10  pkt.  1  otrzymuje  brzmienie  „  sfinansowania  przejściowego  deficytu 
budżetowego –  w kwocie 2 500 000 zł.”
2. § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji 
papierów  wartościowych  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

1. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  obowiązuje  w  roku 
budżetowym 2008.

2. Uchwalę  należy  przekazać  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w 
Warszawie Zespół w Płocku.

Przewodniczący Rady
/-/

Waldemar Olejniczak



Uzasadnienie 
UCHWAŁY Nr 145/XXI/08

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 29 lipca 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 
roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2008 rok.

               W § 11 pkt. 2 uchwały Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
20 grudnia  2007 roku,  w sprawie  uchwalenia  budżetu powiatu na  2008 rok, 
Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek 
oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku 
przejściowego  deficytu  budżetowego  do  wysokości  1 000 000.  zł.  W  dniu 
dzisiejszym Zarząd  Powiatu  podjął  uchwałę  w  sprawie  ogłoszenia  przetargu 
dotyczącego  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  na  sfinansowanie  deficytu 
budżetowego  w  2008  roku,  i  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  kredytów, 
rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 12 września 2008 roku. Z bieżących środków 
obrotowych sfinansowane zostały następujące wydatki majątkowe, które winny 
być pokryte kredytem bankowym:
- remont Internatu przy zespole Szkół Nr 1 – 389 320 zł,
- przebudowa i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr – 556 441 zł,
- dotacja na remont oddziału chirurgii – 297 873 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 560 000 zł,
- przebudowa dróg powiatowych 1 196 000 zł.
Ponadto z budżetu powiatu udzielono pożyczki dla SPZ ZOZ w kwocie 500 000 
zł, co daje łączna kwotę 3 499 634 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 
przyjął  uchwałę  wnoszącą  pod  obrady  Rady  Powiatu  projekt  uchwały 
zmieniającej zapis § 11 pkt 2 uchwały Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2008 
roku,  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  powiatu  na  2008  rok  polegającego  na 
anulowaniu zwrotu „do kwoty 1 000 000 zł,” a zastąpieniu go zwrotem „ do 
2 500 000 zł”. 


