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                     UCHWALA NR.<^/..^?/2011

                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia .s^. marca 2011 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu,
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zakladow Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240 z pozn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych
innych aktow prawnych ( Dz. U. z 201 Or. Nr 17 poz. 95 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                   @1.
Przekazac Radzie Powiatu w Sierpcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdanie z wykonania Budzetu Powiatu w Sierpcu za rok 2010, stanowiace
Za-lacznik Nr 1 do uchwaly.

                                   @2.
Przekazac Radzie Powiatu:

   1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego  Samodzielnego
      Publicznego Zespolu Zaidadow opieki Zdrowotnej w Sierpcu za rok 2010
      stanowiace zatacznik Nr 2 do uchwaly;

   2) informacje o stanie mienia Powiatu w Sierpcu za 2010 rok stanowiace
      zaiacznik Nr 3 do uchwaly.

                                   @3.
Przekazac Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacje, o ktorej
mowa w @ 2 pkt 2.

                                   @4.
Sprawozdanie o ktorym mowa w @ 1, podlega publikacji w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego,

                                   @5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje;cia.

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

SIawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



                            Uzasadnienie

                     UCHWALY NR 101/17/2011

                 ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU

                      z dnia 29 marca 2011 roku.

w przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Powiatu, z wykonania
planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespolu Zakladow Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za 2010 rok.

Zgodnie z art. 267 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku - o finansach
publicznych ( Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z pozn. zm.) zarzad
jednostki samorzadu terytorialnego w terminie do 31 marca roku nastepujacego
po roku budzetowymjest zobowiazany do przedstawienia organowi
stanowiacemu jednostki samorzadu terytorialnego i regionalnej izbie
Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budzetu jednostki samorzadu
terytorialnego zawierajace zestawienie dochodow i wydatkow wynikajacych z
zamkniec rachunkow budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, w
szczegolowosci nie mniejszej niz w uchwale budzetowej. Sprawozdania z
wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespohl Zakladow Opieki
Zdrowotnej, informacje o stanie mienia komunalnego oraz dane o zmianach w
stanie mienia komunalnego.

 SKARBN!K POWIATU
    ^ ^ ^

 Staniftcm Pijankowski


