Uchwała Nr 75 /2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 7 marca 2022r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. ) oraz art. 65 ust 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok w związku z otrzymaniem środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 1 Uchwały budżetowej zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego w:
dziale 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 46.489 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
Dochody bieżące

o kwotę 46.489 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 46.489 zł
(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)
2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
dziale 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 46.489 zł

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
a) Wydatki bieżące, w szczególności na:
1. dotacje na zadania bieżące
(dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Sanoku – 21.256 zł
Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu – 25.233 zł )
Starostwo Powiatowe w Sanoku

o kwotę 46.489 zł
o kwotę 46.489 zł

§2
Zmienia się plany finansowe związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikającymi z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanymi nimi
sytuacji kryzysowych w 2022 roku, wg załącznika.
§3
Postanowienia zawarte w § 1 stanowią podstawę dokonania zmian w planie
finansowym jednostki wymienionej w § 1 niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
1. Pan Stanisław Chęć
2. Pan Janusz Cecuła
3. Pan Damian Biskup
4. Pan Andrzej Chrobak
5.

Załącznik
do Uchwały Nr 75/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 7 marca 2022 roku
Dział Rozdział
85253

85202

Dział Rozdział
852

85202

Źródło dochodu

DOCHODY
zmniejszenie zwiększenie

Domy pomocy społecznej
Dochody bieżące
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Nazwa zadania

46.489 zł

WYDATKI
zmniejszenie zwiększenie

Domy pomocy społecznej

a) Wydatki bieżące, w szczególności na:
1. dotacje na zadania bieżące

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Stanisław Chęć

46.489 zł

