
Uchwała Nr  VI/33/11

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 11 lutego 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 (j.t. 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) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 550.425 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi  62.923.023 zł,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 51.370.876  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 578.182 zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę  1.128.607 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 570.425 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:



1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.757 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.108.607 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 62.496.616 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 48.977.293 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.519.323 zł.

§3.

1.  Wprowadza  się  zmiany  w  wydatkach  budżetu  powiatu  pułtuskiego  na  zadania

inwestycyjne na 2011 r.  nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2.  Wydatki  budżetu  powiatu  pułtuskiego  na  zadania  inwestycyjne  na  2011  r.  nieobjęte

wieloletnią  prognozą  finansową,  po  zmianach,  określa  załącznik  nr  3  do  niniejszej

uchwały.

§4. 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

do niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu.

§6.

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

i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczacy Rady 

/-/

inż. Czesław Czerski 


