
UCHWAŁA Nr63Q JdV.201$
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 9 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm. ), art. 249 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2017r. z poz. 2077) oraz Uchwały Nr 278.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 652.123.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 
5 styczna 2018 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do 
budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej w kwocie 608 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej 
uchwały.”
2) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie w treści stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Jan Laskowski -  Przewodniczący

2. Woj ciech Rychter -  członek

3. Sławomir Olejniczak - członek

4. Stanisław Pawłowski - członek

5. Krystyna Siwiec -członek



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY Ni£S9 J&.2018 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 9 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami.

Uchwałą Nr 652.123.2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie 
przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami Zarząd Powiatu opracował i przyjął wielkość dochodów związanych 
z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 
Pismem znak: FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 Dyrektor Wydziału 
Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poinformował 
o zmianie kwot podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

(



Załącznik nr 3 do Uchwały 2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2018 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają

przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.

Dział Rozdział ■ l i i Źródło dochodów Kwota

1 2 3 4 5

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00

01008 Melioracje wodne 1 000,00

2350
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego

1 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 600  000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000,00

2350
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego

600 000,00

710 Działalność usługowa 2 000,00

71015 Nadzór budowlany 2 000,00

2350
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego

2 000,00

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej

5 200,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 200,00

2350
Dochody budżetu państwa związane z realizacją 
zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego

5 200,00

Ogółem: 608  200,00


