Uchwała Nr XLVI/477/ 2022
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 1 uchwały budżetowej zmniejsza się dochody Powiatu Sanockiego w:
w dziale 801 –Oświata i wychowanie
o kwotę 2 000 000 zł
rozdz. 80195- Pozostała działalność
o kwotę 2 000 000 zł
Dochody majątkowe
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
o kwotę 2 000 000 zł
(Program Polski Ład)
2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki Powiatu Sanockiego w:
w dziale 801 –Oświata i wychowanie
o kwotę 2 565 500 zł
rozdz. 80195- Pozostała działalność
o kwotę 2 565 500 zł
Wydatki majątkowe, w tym na:
o kwotę 2 565 500 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
(Modernizacja i budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Sanoku)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
3. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
dziale 757 –Obsługa długu publicznego
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
a) Wydatki bieżące, w szczególności na:
1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
Starostwo Powiatowe w Sanoku
§2

o kwotę
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o kwotę
o kwotę
o kwotę
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Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Lewicki

