Uchwała Nr XXXVI/365 /2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 01 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) art. 211 oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305)
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 12.339 zł
rozdz. 92118 – Muzea
o kwotę 12.339 zł
a) wydatki bieżące, w szczególności na:
1. dotacje na zadania bieżące:
(dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku)
o kwotę 7.339 zł
b) wydatki majątkowe w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 5.000 zł
(dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku na dofinansowanie zadania pn. Zakup wyposażenia
do Muzeum Historycznego w Sanoku w celu modernizacji i podniesienia atrakcyjności oferty
kulturalnej)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 – Obrona cywilna
a) wydatki bieżące, w szczególności na:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(Starostwo Powiatowe w Sanoku )

o kwotę
o kwotę

438 zł
438 zł

o kwotę

438 zł

2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu
o kwotę 12.777 zł
W § 3 ust. 2 Uchwały Budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok Rady Powiatu Sanockiego
Nr XXIX/302/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, art. 2c otrzymuje brzmienie:
„2c Uchwala się przychody budżetu Powiatu Sanockiego - w kwocie 969.134 zł, z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.
3. Zwiększa się przychody
o kwotę 12.777 zł
paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 12.777 zł
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

