
Uchwała Nr 660/66/2004
 Zarządu Powiatu w Sierpcu

z dnia 22.12.2004r

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  projektu  uchwały  w
sprawie  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  budżetu  powiatu  oraz
dokonania zmian w planie wydatków na 2004 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku – o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 22 ust. 4, art. 99 ust. 2, 109
i 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. Mazow. z
2002r. Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.) 

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć do rozpatrzenia  i  zatwierdzenia Radzie  Powiatu propozycję zmian w budżecie
powiatu na 2004 rok polegających na:
1. Zwiększeniu dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 48.000,00 zł w dziale 754-

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa,  rozdział  75411  –  Komendy
Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 27.872.772,00 zł.

2. Zwiększeniu wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 48.000,00 zł w dziale 754 –
Bezpieczeństwo  publiczne  powiatu  i  ochrona  przeciwpożarowa,  rozdział  75411  –
Komendy  Powiatowe  Państwowej  Straży  Pożarnej  §  6060  –  wydatki  na  zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych. 
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 27.430.572,00 zł.

3. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr
1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych po dokonanych zmianach wynosi
709.275.,00 zł i stanowi załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Przewodniczący – Paweł Ambor ...........................
2. Członek – Witold Lorek ............................
3. Członek – Marek Lejman ............................
4. Członek – Krystyna Siwiec             ............................
5. Członek – Andrzej Twardowski ............................






