
Uchwała Nr 300/2010

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 6 maja 2010 r.

w sprawie:  zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09

Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz §13 ust. 1 pkt 5 Uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego

na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 

1.  Wprowadza się  zmiany w planie  dochodów budżetu  powiatu  pułtuskiego na  2010 r.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.164 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 254 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi  48.623.060 zł,

w tym:

 1) dochody bieżące w kwocie: 46.708.522 zł,

 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.914.538 zł.

§ 2 

1.  Wprowadza się  zmiany w planie  wydatków budżetu  powiatu  pułtuskiego  na  2010 r.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu  o kwotę 1.164 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  254 zł.

2.  Wprowadza się  zmiany w planie  wydatków bieżących zgodnie  z  załącznikiem nr  2a

do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.164 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254 zł.



3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 56.722.617 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 46.498.605 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.224.012 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

  § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ....................................

2. Witold Saracyn ......................................

3. Wiesław Cienkowski .............................

4. Zbigniew Szczepanik..............................

5. Edward Wroniewski ...............................


