Uchwała Nr XXVIII/294/2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego w:
w dziale 600 –Transport i łączność
o kwotę 14.700 zł
rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 14.700 zł
Dochody bieżące
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
o kwotę 11.994 zł
(odszkodowanie za szkody)
Dochody majątkowe
Sprzedaż składników majątkowych
o kwotę 2.706 zł
(sprzedaż złomu)
w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
o kwotę 24.650 zł
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
o kwotę 24.650 zł
Dochody bieżące
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
o kwotę 24.500 zł
(opłata za zajęcie pasa drogowego)
Wpływy z różnych opłat
o kwotę
150 zł
(wydawane pozwolenia na przejazdy nienormatywne)
2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
w dziale 600 –Transport i łączność
rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bieżące, w szczególności na:
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
( z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych)
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku

o kwotę 39.350 zł
o kwotę 39.350 zł
o kwotę 39.350 zł

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

