
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/169/2012 

RADY POWIATU W PUŁTUSKU 

z dnia 10 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012  

Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 223, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:  

1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 20 900 zł,  

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 325 148 zł.  

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 56 684 310 zł, w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie: 54 924 947 zł,  

2) dochody majątkowe w kwocie: 1 759 363 zł. 

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:  

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 44 720 zł,  

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 348 968 zł.  

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:  

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44 720 zł,  

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348 968 zł. 

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 57 268 793 zł, w tym:  

1) wydatki bieżące w kwocie: 53 723 627 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie: 3 545 166 zł. 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega  

ogłoszeniu.  

  

 Przewodniczący Rady: 

inż. Czesław Czerski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.
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