
Uchwała Nr 91/2011 

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 sierpnia 2011 r. 

w sprawie:  zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011
                   Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.

Na podstawie  art.  222   ust.  4,  art.  257  pkt  1  i  pkt  3  ustawy z  dnia

27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157  poz.  1240  ze  zm.)

oraz  §  11  ust.  1  pkt  3  uchwały  budżetowej  powiatu  pułtuskiego  na  rok  2011

Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r. 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1. 

1.  Wprowadza  się  zmiany  w  planie  dochodów  budżetu  powiatu  pułtuskiego

na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 432 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 17.500 zł.

2.  Plan  dochodów  budżetu  powiatu  pułtuskiego  po  zmianach  ogółem  wynosi

65.414.640 zł, w tym:

 1) dochody bieżące w kwocie: 52.719.964 zł,
 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.694.676 zł.

§2. 

1.  Wprowadza  się  zmiany  w  planie  wydatków  budżetu  powiatu  pułtuskiego

na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę  48.211 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  65.279 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  48.211 zł.



    2) zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę  65.279 zł.

3.  Plan  wydatków  budżetu  powiatu  pułtuskiego  po  zmianach  ogółem  wynosi:

65.602.881 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 52.002.112 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.600.769 zł.

§3.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej  i  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem

nr 3 do niniejszej uchwały.   

§4. 

1.  Dokonuje  się podziału  rezerwy celowej w kwocie  26.500 zł  z przeznaczeniem

na zakup usług remontowych w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi.

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 1.093.402 zł. 

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
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4. Witold Saracyn ....................................................
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