Uchwała Nr XLVIII / 512 / 2022
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 29 czerwca 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) 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 zwiększa się dochody Powiatu Sanockiego w:
w dziale 758 – Różne rozliczenia
o kwotę 16.567 zł
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
o kwotę 16.567 zł
Dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
o kwotę 16.567 zł
(Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych
związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy)
2. W tabeli nr 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki Powiatu Sanockiego w:
w dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
wydatki bieżące, w szczególności na:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w tym:
I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - 7.563 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku – 2.704 zł

o kwotę 16.567 zł
o kwotę 10.267 zł
o kwotę 10.267 zł

rozdz. 80115 – Branżowe szkoły I i II stopnia
wydatki bieżące, w szczególności na:
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
w tym:
Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku – 2.020 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku – 4.280 zł

o kwotę 6.300 zł
o kwotę 6.300 zł

o kwotę 10.267 zł

o kwotę 6.300 zł

§2
Do Tabeli nr 5 dodaje się pkt. III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, w brzmieniu jak w załączniku do
niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/512/2022
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku
III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
jednostki wynikającymi z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku
I
Dochody
Dz.

Rdz.

Źródło dochodu

Kwota

1

2

3

4

Różne rozliczenia

758
75814

16 567

Różne rozliczenia finansowe

16 567

Dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem dochody

16 567
16 567

16 567

16 567

16 567

II Wydatki
Dz.

Rdz.

Nazwa Zadania

Kwota

1

2

3

4

Oświata i wychowanie

801
80120

16 567

Licea ogólnokształcące

10 267

a) wydatki bieżące, w szczególności na:

10 267

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

10 267

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 267

80115 Branżowe szkoły I i II stopnia
a) wydatki bieżące, w szczególności na:

6 300
6 300

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

6 300

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Razem wydatki

6 300

16.567

16.567

16.567

