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Poz. 7629
UCHWAŁA NR 40/2013
ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 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 XXVII/246/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
§ 2. Wydatki ustalone w § 1 obejmują zmiany planu między poszczególnymi paragrafami wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie
47,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
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

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–2–

Poz. 7629

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–3–

Poz. 7629

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 7629

Uzasadnienie
1. Dokonuje się przeniesień kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w następujących rozdziałach
budżetu:
- 75045 – Kwalifikacja wojskowa
- 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- 80120 – Licea ogólnokształcące
2. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej w kwocie 2.400,00 zł. z przeznaczeniem na nauczanie
indywidualne dla ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu w kwocie 2.400,00 zł.,
3. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej powiatu w kwocie 5.000,00 zł. z przeznaczeniem w/w kwoty na:
1) Organizację Konferencji dotyczącej spraw rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem problemów
związanych ze skupem i przetwórstwem zwierząt hodowlanych w kwocie 4.000,00 zł.
2) Organizację konferencji „ Hodowla Alpak w Polsce – nowy kierunek aktywizacji gospodarczej środowiska
wiejskiego” w kwocie 1.000,00 zł.

