
UCHWAŁA NR 24/6/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o dokonanych zmianach w planie wydatków
budżetu powiatu na 2006 rok przez kierowników jednostek budżetowych. 

                 Na podstawie art. 165 i 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku – o finansach publicznych ( Dz. U Nr 249 poz. 2104 z póz.zm.) 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.) oraz uchwały Nr 905/100/06 Zarządu
Powiatu w Sierpcu z dnia 17 stycznia 2006 roku.

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację  o  dokonanych zmianach  w planach  finansowych kierowników
jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Zarząd:

Przewodniczący           Sławomir Fułek                     ........................
Członek                        Andrzej Twardowski            ......................... 
Członek                        Szczepan Jamiołkowski        ......................... 
Członek                        Paweł Kaźmierczak               ........................
Członek                        Adam Pijankowski                ........................  



Załącznik nr 1 do uchwały nr 24/6/07
Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2007 roku.

Klasyfikacja
budżetowa

Dział Rozdzi
ał

§
Treść

Zmniej
szenia

Zwięk
szenia

852 Pomoc społeczna 1.889 1.889.
85202 Domy pomocy społecznej 1.889 1.889.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.889.
4220 Zakup środków żywności 1.889.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.029 5.029.
85407 Placówki wychowania

pozaszkolnego 5.029. 5.029.
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń 222.
4240 Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek
1.560.

4260 Zakup energii 1.665.
4300 Zakup usług pozostałych 1.165.
4410 Podróże służbowe krajowe 417.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.029.

Razem: 6.918 6.918.



Uzasadnienie 
UCHWAŁY Nr 24/6/07

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 stycznia 2007 roku

w sprawie przyjęcia informacji o dokonanych zmianach w planie wydatków
budżetu powiatu na 2006 rok przez kierowników jednostek budżetowych.

W dniu 3 stycznia 2007 roku wpłynęły pisma niżej wymienionych kierowników
jednostek budżetowych informujących o zmianach planu wydatków na 2006 rok.

1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie poinformował Zarząd
Powiatu o dokonaniu zmian w planie finansowym na 2006 rok polegających
na zwiększeniu wydatków w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o
kwotę 1.889. zł, a zmniejszeniu wydatków w § 4220- zakup środków
żywności o kwotę 1.889. zł

2. Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej poinformował Zarząd Powiatu o
dokonaniu zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu
wydatków w paragrafach:
3020 o kwotę    222. zł
4240 o kwotę 1.560. zł
4260 o kwotę 1.665. zł
4300 o kwotę 1.165. zł.
4410 o kwotę    417. zł
a zwiększeniu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.029. zł.
Zarząd Powiatu mając na uwadze racjonalne wykorzystanie środków
postanowił jak w uchwale.            


