Uchwała Nr/#8' ///ęQ6 /2017
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia {)lr maya:..,
2017 r.

Ki e r uj ę
na Zarząd

w sprawiewprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetuPowiatu Pruszkowskiegona 2017r.
Na podstawieart. 32 ust.2 pkt 4 ustawyz dnia 5 czerwca1998 r. o samorządziepowiatowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870/ z późn. zm.) oraz $ 7 uchwały
Nr XXVl11/222/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 201 7, zmienioną uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr

XXIX/225/2017 z dnia 7 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXX/234/2017 z dnia 28 marca 2017 r. oraz
uchwałą Nr XXXI/242/201 7 z dnia 25 kwietnia 201 7 r., uchwala się, co następuje:

$

1. W planie wydatkówbudżetuPowiatu Pruszkowskiego
na 2017 r. w tabeli
nr 2 - Planowanewydatki Powiatu Pruszkowskiego,wprowadzasię zmiany określone
w załączniku do niniejszej uchwały.

g 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1. Maksym Gołoś

2. Krzysztof Rymuza

3. Ewa Borodzicz
4. Mirosław Chmielewski

5. Zdzisław Brzeziński
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UZASADNIENIE
Z

do uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiegoz dnia (,H tA/t,(ł/&-' 2017r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu
Pruszkowskiegona 2017r.

Zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiegona 2017 r.
dokonuje się w związku z przeniesieniami między paragrafami w dziale 700, rozdziale
70005 -- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 301 000,00 zł, w ramach

planu Starostwa z przeznaczeniemna opłacenie podatku od nieruchomości Powiatu
Pruszkowskiego położonych na terenie gminy Brwinów za lata 2012-2017 oraz zakup

kosy spalinowej i materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie
nieruchomości powiatu.
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