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           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:

Dokonac zmian w planie finansowe wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckie^
na rok 2011 zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.

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

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Cztonek

Czlonek

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



0

0



                                 Uzasadnienie
                        UCHWALA NR-^/.-^f./2011

                     ZARZADU POWIATU W SIERPCU
                         z dnia 7 kwietnia 2011 roku

  w sprawie zmiany w planie wydatkow budzetu Powiatu Sierpeckiego
  na 2011.
  Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwala
  Nr 25/III/10 uchwalila budzet powiatu na 2011 rok. Zgodnie z art. 235 i 236
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych dochody budzetu
  powiatu zostaly przyjete wedlug zrodel i dzialow klasyfikacji budzetowej,
  natomiast wydatki budzetu powiatu przyjete zostaly w podziale na dzialy
  i rozdzialy klasyfikacji budzetowej z wyodrebnieniem wydatkow biezacych,
  i majatkowych. W wydatkach biezacych wyodrebnione zostaly wydatki na
  wynagrodzenia i skladki od nich naliczane, dotacje oraz wydatki na obshjge
  diugu publicznego, ustawa ta nie naklada na zarzady jednostek samorzadu
  terytorialne obowiazku opracowania ukladu wykonawczego budzetu na dany
  rok budzetowy, lecz ze wzgledu na koniecznosc ewidencji ksiegowej zarowno
  dochodow jak i wydatkow budzetu w pelnej klasyfikacji budzetowej Zarzad
  Powiatu uchwala Nr 37/7/11 z dnia 13 stycznia 2011 roku przyjal: plan
  wydatkow w pelnej klasyfikacji budzetowej.
   1. Zmniejszenie wydatkow w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
  polegajace na zmniejszeniu wydatkow w @ 4300 - zakup using pozostalych o
  kwote 7 000 zl, a zwiekszenie wydatkow w @ 4390 - zakup usiug obejmuja^cych
  wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwote 7 000 zl, z przeznaczeniem na
  opiacenie kosztow rzeczoznawcy stwierdzajacych przydatnosc do naprawy lub
  ziomowania pojazdow usunietych z drogi i nieodebranych przez wlascicieli w
  trybie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  2. W dniu 30-03-2011 roku Dyrektor Liceum Ogolnoksztalcacego zwrocit sie z
  prosba_o zmniejszenie wydatkow w @ 4260 - zakup uslug pozostalych o kwote
  70 000 zl, a zwiekszenie wydatkow w @ 4270- zakup using remontowych
  polegajacych na remoncie podfug w korytarzach I i II pietra oraz sal lekcyjnych
  Nr 2051208.
  Poniewaz w uchwale budzetowej te paragrafy znajduja, sie w tej samej grupie
  wydatkow biezacych ( wynagrodzenia i skl-adki od nich naliczane) nie zachodzi
  koniecznosc zmiany uchwaly budzetowej.
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Zaiacznik Nr 1 do uchwala Nr 110/18/2011
Zarzadu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2011 rok.

bKABeNIK POWIATU

    ^r^ . Sfan^cw Pyankowski

Klasyfikacja
budzetowa

Tresc
Stanprzed
zmiana

Zmiany Stanpo
zmianach

at
Rozd
ziat

@

750 Administracjapubliczna 6201599

0

6201599
75020 Starostwapowiatowe 5624699

0

5624699
4300 Zakupushigpozostatych 496699 -7000 489699
4390 Zakupushigobejmujacych

wykonanieekspertyz,anahzi
opinii

0

+7000 7000
801 Oswiataiwychowanie 16587950

0

15587950
80120 Liceogomoksztalcace 4473850

0

4473850
4260 Zakupenergii 425000 -70000 355000
4270 Zakupusiugremontowych 38900 +70000 108900
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