Uchwała Nr 134/07

ZARZ DU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 3 wrze nia 2007 roku
w sprawie zało e do projektu bud etu Powiatu Pabianickiego
na 2008 rok wzorów materiałów planistycznych
oraz terminów ich składania
Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie
powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759),
w zwi zku z § 2 Uchwały Nr LXXIII/323/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 czerwca
2006 roku w sprawie trybu i terminów uchwalania bud etu oraz rodzaju i szczegółowo ci
materiałów informacyjnych towarzysz cych projektowi bud etu oraz informacji z wykonania
bud etu, Zarz d Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§ 1. 1. Przyjmuje si zało enia do projektu bud etu Powiatu Pabianickiego
na 2008 rok, stanowi ce zał cznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyj te zało enia stanowi b d podstaw do szczegółowego
opracowania projektu bud etu.
§ 2. Ustala si wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu
bud etu na 2008 rok, stanowi ce zał cznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala si termin przekazania do jednostek organizacyjnych Powiatu
Pabianickiego przyj tych zało e do projektu bud etu na 2008 rok wraz ze wzorami
materiałów planistycznych do 21 wrze nia 2007 roku.
§ 4. Ustala si termin zło enia do Wydziału Finansowego Starostwa
Powiatowego w Pabianicach opracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Pabianickiego projektów planów finansowych na 2008 rok na dzie 5 pa dziernika
2007 roku.
§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.
/-/ Krzysztof Habura - Starosta
/-/ Tadeusz Rosiak - Członek zarz du
/-/ Robert Rz dzi ski - Członek zarz du
/-/ Magdalena Werstak - Członek zarz du

