UCHWALA Nr 0025.153.228.2018
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie:

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
kolskiego.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
(j.t, Dz. U. 2017.2077) oraz w związku z § 8 ust.
Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
2018 r. Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala, co

powiatu

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3 Uchwały Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu
uchwały budżetowej powiatu kolskiego na
następuje:

§1
Przekazuje
zaciągania
następnych
wynikające

się uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego do
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 0025.153.228.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Na mocy art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
(j.t. Dz. U. 2017.2077) oraz w związku z § 8 ust. 3 Uchwały
Nr XLII/289/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały
budżetowej powiatu kolskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu Kolskiego przekazuje uprawnienia
kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy. Powinno to przyczynić się do zwiększenia racjonalności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.

W związku z powyższym projekt uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadny.

Załącznik
do Uchwały Nr 0025.153.228.2018
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia II stycznia 2018 r. w sprawie
przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu kolskiego

Wykaz jednostek powiatu kolskiego, których kierownikom przekazuje się uprawnienia
do zaciągania zobowiązań.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liceum Ogólnokształcące w Kole,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
Zespół Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychowawczy w Kole,
Zespół Szkół Technicznych w Kole,
Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole,
Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu,
Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21,

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,
9. Powiatowy Urząd Pracy w Kole,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole,
11. Starostwo Powiatowe w Kole.

