Uchwała Nr 16/24'?011
Zarzqdu PowiatuBiałobrzeskiego
z dnia ll lipca 2011n
w sprawiezmian w plaDi€ dochodówi wyd'tków budż€ t u powiatuw 2011r.

Nd pÓdstowie art.32 ust' 2 pkt' 4 ustow z dnid 5 de|wĆo 7998|
a ,onafqdzie pawidtowyn(Df' u. z 2001r Nr 742'poz'1592ż późn'zn.)oruzarL
257 ust,1,2,3ustdw z dhid 27 sierpnid 2009r oJindntuch publiczhych(Dz, U. Nr757,
paz. p4a) zaftąd Powi^tłBialobrz*ki€go uĆbwala'co naśęplje]

s1.
Zwiększa się plal dochodów budżetupowiltu n2 2011 rok o kwotę l 173 046 zł.
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w dzi'l. 600Tnnsporti Iączność
rozdział ó0078 UŚlwzni€ 9kutków |dęsk żj}ViołowyĆt
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1. w dziale 7soAdministr'cja pub|iĆznż
mzdżinl 75045 Kwa[nk'cja wojŚkowa
s 2tl0 Dot&je dorve pŹekaae f bldżetu panśwano zadania bieżą€ 2 fa]{J€su
adninistacji ŹĄdowcj o@ ime fad5nia aeone ust.Wi realizosme pĘef powiat
2.

rv dzi.le ó00 Tr2nsport i lączlość
rczdzitI ó001d Drogi publiczne Powiatowe

$ ó4]0 Dotacjecelowe pĘekfue z budżefuPaj61wam r€alizację inł6tycji i zakupów
słón'cl powjafuoksotę I l73 04ózI,
inwestycyjnych
zgodnie z z]ączn'Kem Nr 1 do niniejszcj uchwaĄ/ Ple
33 94310132 zt.
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$3.
zmniejsa się plan
o łwotę1 294?20'13żł.
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1. w dzia|€ 600 'rranspoń i łączność
rozdział 60014 Drcgi publiczne powittowe
budżrtowych
o kwotęl 280323,92ż.
s 6050wyda&i inwestycyjnejednostek
s 4j00 zakupuŚługlobśałycho kwotę5 000zł'
2. w dziale TsoAdminislncja publi@na
l) rcżdżial 75045 Kwtlifikacj. wojŚkowi
$ 41l0 składkinaubezpiecbia Śpolta€

o kwotę798,74fł'

$ 4]20 składtina .udnsz lncy o kwotę153'13z]'
$ 4170wlmgndzeniabeesobołeo kwotę1 432,8l''
s 42]0 zakupnateriałówi ł$osaŹenia o kwoĘ 803'57zl'
$ 44l0 Pod!óż!sMbowe kftjÓwe o kwotę207,9621,

b) rozdzial 75075Prcmocjł jednost€k Ś.ńorządu t..ytoria|r€go
o kwotę6 000zł'
$42l0 ua].upnateriaIówi ł)posaŻenia
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zwiękla
Śię pld
o ksotę 1 291323'92z|.
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łYdltków

budżetu powiatu

na

2011
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w dzia|€ 600Ttao9poń i łączność
n) rożd'al ó0078U9uwalie skutków rręsk ż'violowych

budfetołyc]r
o kwotę1280323,92zł'
s 6050wydaitjinw$tycyjnejednośek
b) rczdzitł60014Drcei publicznepołiatołe
5 000zl'
$42]0 zakupmt.rialów i !$osaueniao kwo1ę
1. w dziale 750AdniDhtra.ja publiczna
mzdzitł 75075Pronocjaj.dnÓŚtekŚamorżądu
t.rytoria|nego
poastĄch o kwotę6 000fł'
$ 4300zaku! usług

zgodnie f fólącaikim
35 34863184 zL
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Uzasadni€ n ie
l)

Decyzją wojwody MaawiecldegÓ z daią 22 cffic^ 20ll Nr ól,20l1
anniejszasię dotacjęw dziale750 rozdział75045w kwocie 3 39ó fł. 4iązto
z md$yf,ką Śrcdków na sfnangowanie kosztów lrzygotoweia
ipuePrcłEdaia kwalifik&ji wojskowej' 2011rolo'

2) No Mi$ek D'tktoń PZDP w Bi6łobeg@L pŹlosi 9ję ślodkiw dzjale 600
nzdzigr 60014w kMcie 5000zł'z pftaeenien
m alop naieriałów.
3) PfuoŚi

śięśrcdłiw d'dle 750 Dfdziat 75075 w kwocię ó0oo f,ł. złiązl.a

