Uchwała Nr XXXVII/386 /2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 02 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego w:
w dziale 600– Transport i łączność
o kwotę 3.145.217 zł
rozdz. 60014– Drogi publiczne powiatowe
o kwotę 3.145.217 zł
Dochody majątkowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
o kwotę 400.000 zł
(pomoc finansowa z Gminy Miasta Sanoka)
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 2.745.217 zł
(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
dziale 600 – Transport i łączność
o kwotę 3.969.446 zł
rozdz. 60014 – Drogi powiatowe publiczne
o kwotę 3.969.446 zł
Wydatki majątkowe, w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
o kwotę 3.969.446 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2222R Sanok-Liszna w km od 0+011 do 0+758 oraz
w km 1+550 do 2+900
Starostwo Powiatowe w Sanoku
3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu

o kwotę 824.229 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 2.300.787 zł, z tytułu
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.
4. Zwiększa się przychody

o kwotę 824.229 zł

paragraf 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 824.229 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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