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   UCHWALA NR ..S&/.^@/11

ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
    z dnia ..&5^M^...2011r.

w sprawie powotania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych
Powiatu Sierpeckiego przez organizaeje pozarzadowe

         Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z pozn. zm.) w zwiazku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536) oraz rozdzialu III zaiacznika do Uchwaly Nr 300/LIV/10
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2010 r. w sprawie uchwalenia
 "Programu   wspolpracy   Powiatu   Sierpeckiego   z   organizacjami
pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi,
ktorych cele statutowe obejmuja, prowadzenie dzialalnosci pozytku
publicznego na rok 2011" - uchwala sie, co nastepuje:

                                  @1.

 1. Powoluje sie Komisje Konkursowa w celu rozstrzygniecia otwartego
konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu
 Sierpeckiego przez organizaeje pozarzadowe, w skladzie:

       1) Sylwester Czajkowski - przedstawiciel Rady Powiatu
      2) Stanislaw Pawlowski - przedstawiciel Rady Powiatu
      3) MQ^K...ff.C^.i.'0/yK>.y.'?.^ - przedstawiciel Zarzadu Powiatu
      4) Kw.^^/^.^...S:kf.G.C....... - przedstawiciel Zarzadu Powiatu
      5) ^i^&.i.@^..@^/.^.h/S^<

      6) Slawomir Gasiorowski - przedstawiciel organizacji pozarzadowych
      7) Henryk Jakubowski - przedstawiciel organizacji pozarzadowych

2. Komisja Konkursowa na pierwszym posiedzeniu dokona wyboru
Przewodniczacego sposrod swego grona.
3. Komisja Konkursowa dziala w oparciu o ustawe z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.
z 201 Or. Nr 234, poz. 1536) i Program wspolpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarzadowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, ktorych cele statutowe obejmuja^ prowadzenie dzialalnosci
pozytku publicznego na rok 2011.



                                  Uzasadnienie
                          UCHWALA NR 72/13/2011

                      ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                            z dnia 23 lutego 2011 roku

    w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego
    na 2010.
    Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwala
    Nr 25/III/10 uchwalila budzet powiatu na 2011 rok. Zgodnie z art. 235 i 236
    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych dochody budzetu
    powiatu zostaly przyjete wedlug zrodel i dzialow klasyfikacji budzetowej,
    natomiast wydatki budzetu powiatu przyjete zostaly w podziale na dzialy
    i rozdzialy klasyfikacji budzetowej z wyodrebnieniem wydatkow biezacych,
    i majatkowych. W wydatkach biezacych wyodrebnione zostaly wydatki na
    wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, dotacje oraz wydatki na obshig?
    dmgu publicznego, ustawa ta nie naklada na zarzady jednostek samorzadu
    terytorialne obowiazku opracowania ukladu wykonawczego budzetu na dany
    rok budzetowy, lecz ze wzgledu na koniecznosc ewidencji ksiegowej zarowno
    dochodow jak i wydatkow budzetu w pelnej klasyfikacji budzetowej Zarzad
    Powiatu uchwala Nr 37/7/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku przyjal plan
    wydatkow w pelnej klasyfikacji budzetowej.
    1. Zmniejszenie wydatkow w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
    polegajace na zmniejszeniu wydatkow w @ 4140 - wplaty na PFRON o kwot^
    5 000 zl, a zwiekszenie wydatkow w @ 4510 - opiaty na rzecz budzetu panstwa
    jest spowodowane koniecznoscia_ wnoszenia opiat sadowych zwiazanych z
    uregulowaniem stanu prawnego drog powiatowych.
    2. W dniu 9-02-2011 roku p.o. Kierownika Krytej Plywaini zwrocila si^ z si^ z
    prosba^o dokonanie zmian w planie fmansowym na 2011 rok polegajacym na
    zmniejszeniu wydatkow w @ 4010 o 35 137 zl, a zwiekszeniu wydatkow w @
    4040 o 35 137 zl. Srodki te zostana, wydatkowane na wyplat? dodatkowego
    wynagrodzenia rocznego.
    3. W dniu 9 lutego 2011 roku p.o. Dyrektora CKP zwrocil si? z prosba,do
    Zarzadu Powiatu o dokonanie zmian w planie fmansowym na 2011 rok
    polegajacych na zmniejszeniu wydatkow w @ 4010 o 17 051 zl, a zwiekszenie w
    @ 4040 o kwot^ 17 051 zl. Srodki te zostana, wydatkowane na wyplat^
    dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
    Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajdu]a, si? w tej samej grupie
    wydatkow biezacych ( wynagrodzenia i skladki od nich naliczane) nie zachodzi
    koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.
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