
UCHWAŁA NR 191/32/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
procedur  uchwalania  budżetu  Powiatu  Sierpeckiego  oraz  rodzaju  i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej. 

                     Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z póz.zm) 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć do rozpatrzenia i uchwalenia Radzie Powiatu projekt uchwały w sprawie
procedur uchwalania budżetu Powiatu Sierpeckiego oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 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 191/32/07
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 września 2007 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
procedur  uchwalania  budżetu  Powiatu  Sierpeckiego  oraz  rodzaju  i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej. 

Artykuł 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 roku - o samorządzie powiatowym
zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

1. Obowiązek jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb,
inspekcji i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2. Wymaganą przez radę Powiatu szczegółowości projektu, z zastrzeżeniem, że
szczegółowość ta nie może być mniejsza, iż określona w odrębnych
przepisach,

3. Wymagane materiały informacyjne, które Zarząd Powiatu powinien
przedstawić Radzie Powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4. Terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku ustawy z 30 czerwca
2006 roku, o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 poz. 2104 z póz.zm), uległa
zmianie numeracja artykułów tej ustawy zachodzi konieczność zmiany uchwały
Rady Powiatu w sprawie procedur uchwalania budżetu oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej. 
Zarząd Powiatu realizując zapisy ustawowe postanowił jak w uchwale.  


