Uchwała Nr CCXXVIII/98/05
Uchwała w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŜetu powiatu na 2005 rok oraz harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków powiatu w 2005 roku.
Uchwała Nr CCXXVIII/98/05
Zarządu Powiatu w Otwocku
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budŜetu powiatu na 2005 rok oraz harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków powiatu w 2005 roku.
Na podstawie art. 29 ust. 2 oraz art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ) oraz uchwały
Nr 186/XXIX/2005 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu
na 2005 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
Przyjmuje się układ wykonawczy dochodów budŜetowych w szczegółowości określonej
w załączniku Nr 1 do uchwały budŜetowej na rok 2005 .
§2
Przyjmuje się układ wykonawczy wydatków budŜetowych w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do
uchwały budŜetowej na rok 2005, w tym wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej do
wysokości przyznanej dotacji – określonej w załączniku Nr 2a do uchwały budŜetowej na rok 2005.
§3
1.Realizacja dochodów przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji
celowych przez Wojewodę oraz przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej
z budŜetu państwa.
2.Dochody z tytułu udziału j.s.t. w podatku dochodowym od osób fizycznych (Pit) i osób
prawnych ( Cit) będą przekazywane w zaleŜności od poziomu realizacji w budŜecie
państwa.
3. Pozostałe dochody powiatu osiągane będą w terminach miesięcznych lub kwartalnych oraz
zgodnie z zawartymi z powiatem porozumieniami .
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zostaną osiągnięte
po skutecznym rozstrzygnięciu przetargu.
§4
1. Środki na działalność jednostek przekazywane będą na podstawie comiesięcznych
zapotrzebowań w terminach umoŜliwiających regulację zobowiązań / wynagrodzenia,
składki ZUS , podatki i usługi /.
2. Środki na zadania remontowe , inwestycyjne i dotacje będą przekazywane do wysokości
planu w terminach umoŜliwiających ich realizację na podstawie przedłoŜonego
zapotrzebowania lub zgodnie z zawartymi porozumieniami.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2005 r.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały
budŜetowej opracowuje układ wykonawczy budŜetu.
Zgodnie zaś z art. 29 ust. 1 pkt 2 ww ustawy Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje
harmonogram realizacji dochodów i wydatków budŜetu jednostki samorządu terytorialnego .
Stąd niezbędne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu stosownej uchwały.

