
UCHWAŁA Nr 544/104/09

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 18 marca 2009 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu 
za 2008 rok.

        Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5czerwca 1998 roku – o 
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.),  
art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – 0 finansach publicznych 
( Dz. U Nr 249 poz. 2014 z póz. zm.) 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu za 2008 rok przedkłada się:
1. Radzie Powiatu w Sierpcu.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Płocku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zarząd:
Przewodniczący           Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Andrzej Twardowski             ........................ 
Członek                        Sławomir Fułek                     ........................ 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ........................



Uzasadnienie 

UCHWAŁY Nr 544/104/09

ZARZĄDU PWOWIATU W SIERPCU 

z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu 
za 2008 rok.

            Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach 
publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie 
do 20 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu i 
regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, w 
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
Ponadto art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych 
zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przedstawia 
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 
publicznego zespół zakładów opieki zdrowotnej, w szczegółowości nie 
mniejszej niż planie finansowym. Sprawozdanie to zostało sporządzone przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu i 
stanowi integralną część sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu 
za 2008 rok. 


