
Uchwała Nr 254/09

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 26 października 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu pułtuskiego na rok 2009.

Na  podstawie  art.  188   ust.  1  pkt  1  i  pkt  2  oraz   ust.  2  pkt  1  ustawy z  dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1 

1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 103.780 zł.

2. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą 59.767.565 zł.

3. Plan  dochodów budżetu  powiatu  pułtuskiego  po  zmianie  przedstawia  załącznik  nr  1

do niniejszej uchwały.

§ 2 

1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 103.780 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą 69.159.971 zł.

3. Plan  wydatków budżetu  powiatu  pułtuskiego  po  zmianie  przedstawia  załącznik  nr  2
do niniejszej uchwały.

§ 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.

§ 4

1. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12.200 zł z przeznaczeniem  na wydatki

bieżące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 181.800 zł.



3. Dokonuje  się  podziału  rezerwy  celowej  w  kwocie  7.600  zł  z  przeznaczeniem

na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Pułtuski  oraz  zakup  środków  żywności

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku.

4. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 814.285 zł.

§ 5

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na 2009 r. przedstawia załącznik nr 4

do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

  § 7

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  obowiązuje  w  roku  budżetowym  2009

i podlega ogłoszeniu.
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