UCHWAŁA NR 87.39.2017
ZARZĄDU POWIATU W OPATOWIE
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków oraz zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek
budżetowych
Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542), § 5 uchwały Nr XXVII.65.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2017 –
2027 oraz § 9 pkt 4 uchwały Nr XXVII.66.2016 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Zarządu Powiatu w Opatowie Nr 76.111.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów oraz przekazania
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz zmian w planie finansowym dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą Nr 80.8.2017 z dnia
1 lutego 2017 r., wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do uchwały ,,Wykaz powiatowych jednostek
organizacyjnych’’ w następujący sposób:
1) skreśla się pkt 19 i 20;
2) w pkt 22 kropkę zmienia się na średnik oraz dodaje się po nim pkt 23 w brzmieniu:
,,Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu w Opatowie i dyrektorowi Zespołu Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
/podpisy członków zarządu/

