UCHWAŁA NR 390/2014
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wykonywania budżetu Powiatu
Chodzieskiego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz
§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) Zarząd Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr 179/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 lipca
2012 roku w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Chodzieskiego, zmienionej
Uchwałą Nr 225/2012 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku oraz
Uchwałą Nr 338/2013 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 listopada 2013 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„6. Kierownik jednostki budżetowej przekazuje do Zarządu Powiatu sprawozdania
w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego w programie Budżet
JB Plus.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta

Julian Hermaszczuk ...…………………………..

Wicestarosta

Mirosław Juraszek ..…………………………...

Członkowie Zarządu:
1. Rafał Gimzicki ...………………………......
2. Piotr Jankowski .…………………………....
3. Antoni Kolasa ………………………….....
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Uzasadnienie
do Uchwały nr ___ /2014
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wykonywania budżetu Powiatu
Chodzieskiego
Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U z 2013 r.,
poz. 595 ze zm.) wskazuje, iż do zadań zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu
powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) wskazuje, iż kierownicy
jednostek przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania
w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (§ 12 ust. 3).
Rozporządzenie reguluje zasady sporządzania sprawozdania Rb-28NWS z wykonania
planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu
terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, dlatego nie jest już
wymagane składanie „Sprawozdania WN z wykonania planu wydatków, które
nie wygasająz upływem roku budżetowego” przez kierowników jednostek.
W związku z powyższym zasadna jest zmiana brzmienia § 6. Pochodną tego jest
utrata mocy załącznika nr 9 do uchwały dotyczącego sprawozdania WN z wykonania
planu wydatków, które nie wygasająz upływem roku budżetowego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem uzasadnione.
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