UCHWAŁA NR 136/20
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego
na 2021 rok wzorów materiałów planistycznych
oraz terminów ich składania
Na podstawie: art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284,
poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), w związku z Uchwałą Nr LXVI/427/10 Rady Powiatu
Pabianickiego z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej, Zarząd Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się założenia do projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2021
rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjęte założenia stanowić będą podstawę do szczegółowego opracowania projektu
budżetu.
§ 2. Ustala się wzory materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu
na 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się termin przekazania do jednostek organizacyjnych Powiatu
Pabianickiego przyjętych założeń do projektu budżetu na 2021 rok wraz ze wzorami
materiałów planistycznych do 21 września 2020 r.
§ 4. Ustala się termin złożenia do Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego
w Pabianicach opracowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Pabianickiego
projektów planów finansowych na 2021 rok na dzień 12 października 2020 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami.
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