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                    UCHWALA Nr.^@f./.A/2011

                   ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                        z dnia 7 kwietnia 2011 roku

zmieniajaca Uchwale Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011.

           Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                    @1.
W Uchwale Budzetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 Nr 25/III/10 Rady
Powiatu Sierpeckiego z dnia 30 grudnia 2010 roku wprowadza sie nastepujace
zmiany:
1) Zwieksza sie dochody budzetu o laczna, kwote 4 891 zl. Plan dochodow
budzetu powiatu ogolem wynosi 47 528 193 zl.

      a) dochody biezace zwieksza sie o kwote 4 891 zl tj. do kwoty 44 728 193
      zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym
      Zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna_ kwote 4 891 zl. Plan wydatkow
budzetu powiatu ogolem wynosi 53 328 193 zl.

      a) wydatki biezace zwieksza sie o kwote 4 891 zl, tj. do kwoty 43 779 711
      zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym
      Zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki na 2011 rok,

3) Zmiany w wydatkach budzetu obejmuja_ zmiany planu wydatkow biezacych,
zgodnie z zaiacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym Zaiacznik
nr 2a do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki biezace na 2011 rok.

                                    @2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku budzetowym
2011.

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec
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