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                    UCHWALA NR ..?2./...</3./2011

                   ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
                       z dnia .-^L?. lutego 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji
rzadowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami.

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z pozn. zm.)
art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pozn. zm.)- uchwala sie, co nastepuje:

Zmienia sie plan finansowy wydatkow na zadania biezace z zakresu
administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat na 2011 rok, zgodnie z zaiacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
Plan wydatkow po dokonanych zmianach wynosi 5 066 996 zl.

                                 & '?
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i obowiazuje w roku
budzetowym 2011.
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Uzasadnienie

UCHWALA NR 73/13/2011

ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego      A                                               -J     fl.                                                         CT

      rzadowej oraz innych zadan zleeoi
zadan z zakresu administracji
iych odrebnymi ustawami a/                         L          i/

W dniu 24 stycznia 2011 roku Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami zwrocil sie z prosba^ do Zarzadu Powiatu o dokonanie zmian
w planie wydatkow w Dziale 700, Rozdzial 70005 polegajacych na
zmniejszeniu wydatkow w @ 4300 - zakup usiug pozostalych o kwote 17 200 zl,
a zwiekszeniu wydatkow w @ 4590 - kary i odszkodowania wyplacane na rzecz
osob fizycznych o kwot^ 17 200 zl. Srodki te zostanq_przeznaczone na
odszlcodowania za przejete grunty na drog^ wojew6dzkq_.

SKARBNIK POWIATU
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 Stanis/aw Pijankowski

 Zaiacznik Nr 1 do uchwaly Nr 73/13/2011
 Zarzadu Powiatu z dnia 23 lutego 2011
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