
Uchwała Nr X/48/2011

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 marca 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.  12  pkt  5  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998 r.  o  samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235,         art.

236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.

1240 ze zm.),Rada 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 60.176 zł,

2)  zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 547.122 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi  63.647.919 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 52.095.772 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 11.552.147 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 263.434 zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  750.380 zł.



2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 263.434 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.380 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 63.221.512 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 49.702.189 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.519.323 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.

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Pułtusku.

§5.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  obowiązuje  w  roku  budżetowym  2011

i podlega ogłoszeniu.


