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                      UCHWALA .A2./..@L/20n

                  ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                      z dnia ^^fy^.^. 2011 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaly zmieniajacej Uchwate Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
30 grudnia 2010 w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore
w 2010 me wygasaja z uptywem roku budzetowego

     Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
@ 55 ust. 2 pkt 1  Statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 2 lipca 2002r. Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm. ) - uchwala sie,
co nastepuje:

Wniesc pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projekt uchwaly zmieniajacej
Uchwale Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010
w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010 nie wygasaja
z uplywem roku budzetowego.

                                  @1                                   2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

                                  @3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:

   1. Jan Laskowski - przewodniczacy

   2. Marek Gasiorowski - czlonek

   3. Slawomir Olejniczak - czlonek

   4. Wojciech Rychter- czlonek

   5. Krystyna Siwiec - czlonek



                              Uzasadnienie
                       UCHWALY NR M/.fL/ll

                  ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                      z dnia /B. stycznia 2011 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwaty zmieniajacej Uchwaly Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
30 grudnia 2010 w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore

w 2010 nie wygasaja z uplywem roku budzetowego

Zmiana uchwaly Nr 23/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku Rady Powiatu
w Sierpcu, w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore w 2010
roku nie wygasaja z uplywem roku budzetowego spowodowana jest bledna,
interpretacja. zapisu art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych. W ustepie 3 pkt. 1 powolanego wyzej artykulu jest zapis ,,w
 wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 ujmuje sie wydatki zwiazane z realizacja^
 umow w sprawie zamowien publicznych". Uznane dotacje za niewygasajace z
 koncem roku budzetowego dia SP ZZOZ w kwocie 529 098 zl i dia Urzedu
 marszalkowskiego w kwocie 115 131 zl - w swietle tego przepisu nie mog^byc
 uznane za niewygasajace. W zwiazku z powyzszym w zaia^czniku Nr 1 do
 Uchwaly Nr 23/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku nalezy dokonac zmian

 polegajacych na wykresleniu poz. 1 i 2.

 Dia przejrzystosci uchwaly proponuje sie przyjecie nowej tresci zaia^cznika nr 1
 do przedmiotowej uchwaly z uwzglednieniem powyzszych uwag.

Stanislaw Pijankowski
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                      UCHWALANR ........../.........II
                     RADY POWIATU W SIERPCU
                     z dnia ...........stycznia 2011 roku.

zmieniajaca Uchwate Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
30 grudnia 2010 w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore

w 2010 roku nie wygasaja z uplywem roku budzetowego

       Na podstawie art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach
publicznych ( Dz. U. ?157 poz. 1240 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 12 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.Zaiacznik Nr 1 do Uchwaly Nr 23/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego,
ktore w 2010 roku nie wygasaja, z uplywem roku budzetowego otrzymuje
brzmienie w tresci stanowiacej zaiacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

                                   @2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu.

                                   @3.
 1 .Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
2.Uchwale   nalezy   przekazac   Regionalnej   Izbie   Obrachunkowej

w Warszawie Zespol w Plocku.



Zaiacznik Nr 1 do uchwaly Nr ..../..../11
Rady Powiatu z dnia .... stycznia 2011 roku.

Wykaz planowanych wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego, ktore
w 2010 roku nie wygasaja z uplywem roku budzetowego.
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