
Uchwała Nr  346/2010

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia  8 grudnia 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  ze zm.), 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 820 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 50.148 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi  53.822.178 zł,

w tym:

 1) dochody bieżące w kwocie: 47.571.054 zł,

 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.251.124 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  5.842 zł.

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  55.170 zł.

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

do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.842 zł.

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.170 zł.



3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 59.532.381 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 47.673.939 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.858.442 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 się Staroście Pułtuskiemu.

  §5.

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 ...............................


