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Poz. 2486
UCHWAŁA Nr 53/2012
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240
ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XIV/131/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr inż. Zenon Szczepankowski
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NUMER 53/2012
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 roku
1. Na podstawie pisma Nr F.3022/7/2012 z dnia 26.06.2012 roku dokonuje się przeniesienia między
paragrafami wydatków środków własnych w dziale 700 – „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA” w rozdziale
70005 – „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 1.334,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu
wydatków w § 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4580 –
pozostałe odsetki o kwotę 1.334,00 zł. na opłacenie odsetek od podatku VAT z tytułu korekty deklaracji.
Korekty spowodowane były nieuwzględnieniem w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec i wrzesień 2010 r.
podatku VAT za dzierżawę lotniska w Sierakowie. Podatek ten został ujęty w deklaracji VAT-7 za miesiąc
styczeń 2011 r. Zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku od towarów i usług podatek powinien zostać przekazany
nie później, niż z upływem terminu płatności określonym w umowie tj. 30.06 i 30.09.2010 i 2011 r. pomimo
braku wpłaty należności przez Aeroklub Północnego Mazowsza.
2. Na podstawie pisma Nr 39/ZSPCH/KS/2012 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. St. Reymonta
w Chorzelach z dnia 21.06.2012 r. dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków w dziale 801 – „
OŚWIATA I WYCHOWANIE” w rozdziale 80120 – „ Licea ogólnokształcące” ( Hala Sportowa ) w kwocie
6.500,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z brakiem środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

