
UCHWAŁA NR 978/109 /06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia 11 maja 2006 roku

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w
planie wydatków budżetu powiatu na 2006 rok.

                 Na podstawie art. 165 i 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku – o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104) 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 późn. zm.) § 73 statutu Powiatu Sierpeckiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. z
2002 roku Nr 173 poz. 3826 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć dochody budżetu powiatu na 2006 rok,  w dziele 852 –Pomoc społeczna,
rozdział  85218  –  Powiatowe  centra  pomocy  rodzinie  §  2130  –  Dotacje  celowe
otrzymane z budżetu  państwa na realizację  bieżących zadań własnych powiatu,  o
kwotę 3.000,00 zł.  
Dochody budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 31.258.175,00 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu na 2006 rok,  w dziele 852 –Pomoc społeczna,
rozdział  85218  –  Powiatowe  centra  pomocy  rodzinie  §  4010  –  Wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł.
Wydatki budżetu powiatu po dokonanych zmianach wynoszą 33.465.175,00 zł.

§ 3.

Dokonać zmian w planie wydatków budżetu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2006 roku.

Zarząd:
Przewodniczący            Paweł Mariusz Ambor           ........................
Członek                        Marek Lejman                        ........................
Członek                        Andrzej Twardowski              ......................... 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 978/109/06
Zarządu Powiatu z dnia 11maja 2006 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dzia
ł

Rozdzi
ał

§

Treść Zmniej
szenia 

Zwięk
szenia 

852 Pomoc społeczna 23.000,00 23.000,00
85204 Rodziny zastępcze 23.000,00 23.000,00

3110 Świadczenia społeczne 23.000,00
4330 Zakup usług przez jednostki

samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego 23.000,00

Ogółem: 23.000,00 23.000,00


