
UCHWAŁA NR 869/94/05

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 10 listopada 2005 roku.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu 
w 2005 roku.

                           Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku – o finansach publicznych ( Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z póz zmian.)
art. 32 ust.2.pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku –
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142.poz.1592 z póz. zm.) , 
§ 73 Statutu Powiatu Sierpeckiego (. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 173 poz. 3826
z póz. zm.)  
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 35.590,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 29.200.428,00 zł. 

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 35.590,00 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 29.813.828,00 zł.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2005 roku.

Zarząd :

Przewodniczący                   Paweł Ambor                   ....................
Członek                               Witold Lorek                    ....................
Członek                               Andrzej Gromelski            ....................
Członek                               Marek Lejman                  ....................
Członek                               Andrzej Twardowski         ....................



Załącznik Nr 1 do uchwały nr 869/94/05
Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2005 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzi
ał

Rozdz
iał

§
Treść Zwiększe

nia

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4.000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 4.000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 4.000,00

851 Ochrona zdrowia 31.590,00
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31.590,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

31.590,00
Razem: 35.590,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 869/94/05
Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2005 roku.

Klasyfikacja
budżetowa
Dzi
ał

Rozdz
iał

§
Treść Zwiększe

nia

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 4.000,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej 4.000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00
851 Pomoc społeczna 31.590,00

85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 31.590,00

3110 Świadczenia społeczne 31.590,00
Razem: 35.590,00




