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                    UCHWALA NR    . 4f. 2011
                  ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU

                      z dnia 30 wrzesnia 2011 roku

w sprawie zmiany w planu wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego na
2011 rok.

         Na podstawie @ 12 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia
7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
jednostek budzetowych i samorzqdowych zakladow budzetowych ( Dz. U.
Nr 241 poz. 1616) oraz @ 9 pkt. 6 uchwaly budzetowej powiatu Sierpeckiego na
2011 rok Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w zwi^zku z uchwala Nr 218.38.2011 Zarz^du Powiatu w Sierpcu z dnia
14 wrzesnia w sprawie zmian uchwaly budzetowej Powiatu w Sierpcu na rok
2011 - uchwala si? co nast?puje:

                                  @1.

Wprowadza si? zmiany w planie wydatkow budzetu powiatu na 2011 rok
w pelnej klasyfikacji budzetowej zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwaly.

                                  @2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i obowiqzuje w roku budzetowym
2011.

Zarzqd:
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Marek G^siorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



                     UCHWALA Nr......./......../2011
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                        z dnia ..... marca 2011 roku
zmieniaja^ca uchwale w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego
narok2011

       Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzadzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z poz. zm.) art.
212 us^. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poz. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.
W Uchwale Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 wprowadza
sie nastepujace zmiany:
 1) Zwieksza sie dochody budzetu o laczna^ kwote^ 1 747 059 zl i jednoczesnie
zmmejsza sie o kwote 664 zl. Plan dochodow budzetu powiatu ogolem wynosi
47 182 926 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly, zmieniajacym
zaiacznik nr 1 do Uchwaly Budzetowej pn. Dochody na 2011 rok.

      a) dochody biezace zwieksza sie^ o kwote 747 059 zl, i jednoczesnie
      zmniejsza sie o kwote 664 zl tj. do kwoty 44 382 926 zl.
      b) dochody majatkowe zwieksza sie^ o kwote 1 000 000 zl. Plan dochodow
      majatkowych powiatu po dokonanych zmianach wynosi 2 800 000 zl.

2) Zwieksza sie wydatki budzetu o laczna^ kwote 1 877 308 zl, i jednoczesnie
zmniejsza sie o kwote 130 913 zl. Plan wydatkow budzetu powiatu ogolem
wynosi 52 982 926 zl, zgodnie z zaiacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly,
zmieniajacym zaiacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

      a) wydatki biezace zwieksza sie o kwote 762 059 zl i jednoczesnie
      zmniejsza sie o kwote 130 913 zl tj. do kwoty 43 434 444 zl, zgodnie z
      zaiacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly zmieniajacym zaiacznik Nr 2a
      do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki biezace.
      b) wydatki majatkowe zwieksza sie o kwote^ 1 115 249 zl, tj. do kwoty
      9 548 482 zl, zgodnie z Zaiacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly,
      zmieniajacym. zaiacznik nr 2b do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki
      majatkowe na 2011 rok.
      c) dokonuje siq zmian w planie wydatkow na zadania inwestycyjne na
      2011 rok, zgodnie z zaiacznikiem Nr 5 do niniej'szej uchwaly
      zmieniajacym zaiacznik Nr 8 do Uchwaly Budzetowej pn. Wydatki na
      zadania inwestycyjne na 2011 rok.




