
 

 

UCHWAŁA Nr 304/2012 

ZARZĄDU POWIATU PUŁTUSKIEGO 

z dnia 13 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 3 uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 

2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r. Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwa-

la, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2012 r. zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 337 653 zł, 

2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 5 200 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi 57 016 763 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 55 257 400 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 za-

łącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 

1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 5 250 zł, 

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 337 703 zł. 

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 250 zł, 

2) zwiększa się wydatki bieżące powiatu o kwotę 337 703 zł. 

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 57 601 246 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie: 54 056 080 zł, 

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

§ 3. 1. Dokonuje się podziału rezerwy celowej w łącznej kwocie 55 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski 

w kwocie 5 000 zł oraz na zadania opieki społecznej tj. pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Spo-

łecznej w Obrytem w kwocie 50 000 zł. 

2. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 148 000 zł. 
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§ 4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  Edward Marek Wroniewski 

Andrzej Dolecki 

Wiesław Cienkowski 

Witold Saracyn 

Zbigniew Szczepanik 
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