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Uchwała Nr 26412009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 29 września 2009r.

Na podstawie art.186 ust. 5, 6 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno zmianami).

1. Ustala SIę harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu

Nowodworskiego na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Kwoty wydatków ujęte w harmonogramie wydatków stanowią górne ich granice w

poszczególnych miesiącach.

3. Realizacja dochodów wydatków powmna być dokonywana zgodnie z

harmonogramem, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem §3 i §4.

4. W przypadku zmian powodujących zwiększenie bądź zmniejszenie dochodów i

wydatków dokonuje się korekty harmonogramu realizacji dochodów i wydatków

Powiatu.

5. Niewykorzystane limity wydatków w poszczególnych miesiącach przechodzą na

miesiąc następny i tworzą limit wydatków narastająco.

1. Zrealizowane dochody Powiatu należy przekazywać na wskazane konto budżetu

Powiatu do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Na koniec roku budżetowego dochody zrealizowane za okres od 01.12 do 31.12.

2009r. należy przekazywać na wskazane konto budżetu Powiatu nie później niż do 31

grudnia 2009r.



Dotacje określone w budżecie, wydatki związane z realizacją umów i porozumień będą

przekazywane w terminach i na zasadach określonych w tych dokumentach.

Kwoty na wydatki realizowane z otrzymanych dotacji celowych na realizacje zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacji na

realizację zadań własnych, przekazywane będą według dyspozycji jednostek (ustne,

pisemne) w wysokościach nie wyższych niż otrzymane dotacje w okresach miesięcznych,

w których nastąpiło ich przekazanie przez dysponenta środka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz

podlega ogłoszeniu.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 264/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.09.2009r.

2094991,64 2391 913,53

lut 4104028,27 3826995,08

marzec 5241 067,79 3556 166,38

kwiecień 2360392,94 3 116534,37

ma 3536259,66 3488 184,30

czerwiec 6281 808,39 3057932,94

2055518,97 3671 394,52

4280378,10 2969238,95

5609 193,18 5905 118,66

6007789,98 7402010,20

4974396,04 6782000,00

1 741 715,83 11 620051,86

Razem: 48287540,79 57 787 540,79

d~



Wprowadzenie harmonogramu dochodów i wydatków spowodowane jest
przekroczeniem na dzień 31.12.2008r. limitu wydatków o których mowa w
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.06.2006 r. w sprawie kwot, których
przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w
jednostkach sektora finansów publicznych( Dz. U,. Nr 112, poz.763) oraz na
podstawie art.186 ust. 5, 6 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych( Oz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późno
zmianami).
Na podstawie przytoczonych przepisów ustawodawca nakłada obowiązek
prognozowania dochodów i wydatków w poszczególnych miesiącach roku
budżetowego.


