
Uchwała Nr XI/93/07

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/272/06 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 
      7 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem                   

       budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

Na  podstawie  art.  53  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie

powiatowym  (j.t.  Dz.  U.  nr  142  z  2001  r.  poz.  1592  ze  zmianami)

oraz  art.  166a,  179,  180,  181,  182,  183  i  184  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.

o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104 ze zmianami)

Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale  Nr  XXXV/272/06  Rady Powiatu  w Pułtusku  z  dnia  7  czerwca  2006  r.

w  sprawie:  określenia  trybu  prac  nad  projektem  budżetu,  rodzaju  i  szczegółowości

materiałów informacyjnych 

wprowadza się następujące zmiany:

1. w paragrafie 2 ust 4 otrzymuje brzmienie:

“4.  Opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały  budżetowej

oraz  o  prognozie  łącznej  kwoty  długu  na  rok  budżetowy  i  lata  następne  Zarząd

Powiatu  jest  obowiązany  przedstawić,  przed  uchwaleniem  budżetu  –  Radzie

Powiatu”.

2. w paragrafie 3 

a). pkt 1 otrzymuje brzmienie:



“1.  Dochody  z  podziałem  na  bieżące  i  majątkowe  według  klasyfikacji  –  dział,

rozdział, paragraf”.

b). pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe według klasyfikacji – dział, rozdział,

paragraf”.

3. w paragrafie 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

“1.  Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  powiatu  składają  projekty  planów

finansowych  Zarządowi  Powiatu  w  terminie  do  30  dni  od  otrzymania  informacji

o  której  mowa  w  paragrafie  3,  nie  później  jednak  niż  do  22  grudnia

roku poprzedzającego rok budżetowy”.

4. w paragrafie 6 

a). ust 1 otrzymuje brzmienie:

“1.  Zarząd  Powiatu  może  przedłożyć  w  ramach  inicjatywy  uchwałodawczej

autopoprawki do projektu budżetu, które na sesji budżetowej wymagają oddzielnego

głosowania”.

b). uchyla się ust 2.

5. w paragrafie 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

“1.  W  przypadku  nie  przyjęcia  budżetu  przez  Radę  Powiatu  przed  końcem

roku poprzedzającego rok budżetowy – przedstawiony przez Zarząd Powiatu projekt

budżetu  o  którym  mowa  w  paragrafie  2  ust  3  stanowi  podstawę  gospodarki

finansowej powiatu – jednak nie później niż do 31 marca roku następnego”.

6. w paragrafie 9 ust 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1.  Zestawienie  tabelaryczne  prognozowanych  dochodów  powiatu  według  źródeł

i działów klasyfikacji, w podziale na dochody bieżące i majątkowe”.

7. w paragrafie 10 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

“4.  Wykaz  obowiązujących  umów  o  partnerstwie  publiczno  –  prywatnym,

w formie załącznika, 

zawierający:

– przedmiot i cel umowy,

– strony umowy,

– okres wykonywania umowy,



– łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym kwotę wydatków budżetu

powiatu,

– łączne  kwoty  wydatków  w  poszczególnych  latach,  w  tym  kwoty  wydatków

z budżetu powiatu”.

§ 2

   

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 


