UCHWAŁA NR 343/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 21 marca 2018 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 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 221/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 grudnia
2016 roku w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Chodzieskiego, zmienionej
Uchwałą nr 270/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wykonywania budżetu Powiatu Chodzieskiego po
§ 3 dodaje się §31 w brzmieniu:
„31. 1. Powiatowy Urząd Pracy przekazuje na rachunek bankowy budżetu Powiatu wpłaty
stanowiące 50 % dochodu budżetu państwa pobrane na podstawie art.90a ust 2 i 2a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U z 2017, poz. 1065 ze zm.) według stanu na :
1) 5 dzień miesiąca – w terminie do 7 dnia danego miesiąca,
2) 10 dzień miesiąca – w terminie do 12 dnia danego miesiąca,
3) 15 dzień miesiąca – w terminie do 17 dnia danego miesiąca,
4) 20 dzień miesiąca – w terminie do 22 dnia danego miesiąca,
5) 25 dzień miesiąca – w terminie do 27 dnia danego miesiąca,
6) ostatni dzień danego miesiąca – w terminie do 2 dnia każdego następnego miesiąca,
2. W tytule przelewu dla przekazywanych wpłat należy stosować opis:
„WUW § 0620, kwota ……. zezwolenia,
WUW § 0690, kwota ……. oświadczenia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk ...…………………………

Wicestarosta

Mirosław Juraszek ..…………………………...

Członkowie Zarządu:
1. Eugeniusz Bogdan ……………………….....
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2. Remigiusz Nowak ………………………......

3. Adrian Urbański ...………………………....
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Uzasadnienie
W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
ustaw zachodzi konieczność uregulowania zapisów dotyczących wpłat pobieranych
przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Wpłaty pobierane
przez Powiatowy Urząd Pracy przekazywane będą na rachunek budżetu Powiatu celem
dalszego przekazania wpłat do Wojewody Wielkopolskiego.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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