Uchwała Nr 128/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 20 maja 2022 roku
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
(j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 528) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Sanockiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2022 w związku z decyzją Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10.05.2022r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W tabeli nr 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
o kwotę 19.206 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
o kwotę 19.206 zł
Dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
o kwotę 19.206 zł

2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące, w szczególności na:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

o kwotę 19.206 zł
o kwotę 19.206 zł
o kwotę 19.206 zł

(Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu)
§2
Zmienia się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej 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 128/2022
Zarządu Powiatu Sanockiego
z dnia 20 maja 2022 roku

Dział

Rozdział

852

85203

Dział

Rozdział

852

85203

Źródło dochodu

Dochody
zmniejszenie zwiększenie

Ośrodki wsparcia
Dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

Nazwa zadania

19.206 zł

Wydatki
zmniejszenie zwiększenie

Ośrodki wsparcia
a) wydatki bieżące, w szczególności na:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym
na:
- wydatki związane z realizacja ich
statutowych zadań

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Stanisław Chęć

19.206 zł

