
UCHWAŁA  Nr 413/68/08

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 20 czerwca 2008 roku.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20
grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku – o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 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.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.

Wnieść do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Powiatu projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2007 roku,
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, – co do treści § 11 pkt.5.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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                ........................  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 413/68/08



Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2008 roku.

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr……/……/08

RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia ……………... 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2008
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 § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„ udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1 000 000 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

§ 4.

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

Uzasadnienie projektu



UCHWAŁY Nr ……./……../08

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia ……………… 2008 roku

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 93/XIII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 20
grudnia 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok.

               W § 11 pkt. 5 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 udzielenia w roku budżetowym
pożyczek do kwoty  500 000 zł. Zarząd Powiatu na prośbę Dyrektora Szpitala
Powiatowego w Sierpcu na podstawie uchwał 319/56/08 z dnia 17 marca 2008
roku, i 347/59/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku udzielił pożyczek z budżetu
powiatu w łącznej kwocie 500 000 zł z terminem spłaty do 31 lipca 2008 roku.
W dniu 20 czerwca Zarząd Powiatu znając bardzo trudną sytuację finansową
szpitala zdaje sobie sprawę, że zajdzie konieczność udzielenia następnej
pożyczki w 2008 roku, przyjął uchwałę Nr 413/68/08 wnoszącą pod obrady
Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej zapis § 11 pkt. 5 uchwały Rady
Powiatu z dnia 20 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu powiatu
na 2008 rok, polegającego na anulowaniu zwrotu
„do kwoty 500 000 zł,” a zastąpieniu go zwrotem „ do 1 000 000 zł”


