Uchwała Nr LXXVIII/358/06
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 28 wrze nia 2006 r.
w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym
(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104;
Nr 169, poz. 1420, M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.
708), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§ 1. Zmniejsza si przychody bud etu

o kwot 206 607 zł w:

§ 952 „Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów
na rynku krajowym” o kwot 206 607 zł

§ 2. Zmniejsza si dochody bud etu
Dziale 801 O wiata i wychowanie
1) rozdział 80120 Licea ogólnokształc ce
§ 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych” o kwot 57 420 zł
2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6260 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych” o kwot 172 170 zł

o kwot 229 590 zł w:
o kwot 229 590 zł

§ 3. Zmniejsza si wydatki bud etu

o kwot 497 975 zł w:

1. Dziale 757 Obsługa długu publicznego
o kwot 5 000 zł
rozdział 75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów
i po yczek jednostek samorz du terytorialnego
wiersz „wydatki zwi zane z obsług długu” o kwot 5 000 zł
2. Dziale 801 O wiata i wychowanie
1) rozdział 80120 Licea ogólnokształc ce
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 320 805 zł

o kwot 492 975 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj ródeł
ciepła oraz termomodernizacj budynków jednostek
o wiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego: I Liceum
Ogólnokształc ce w Pabianicach, ul. Moniuszki 132 – w tym:
dalsza wymiana okien w budynku I Liceum
Ogólnokształc cego w Pabianicach, ul. Moniuszki 132”

2) rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 172 170 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizacj ródeł
ciepła oraz termomodernizacj budynków jednostek
o wiatowych na terenie Powiatu Pabianickiego: Zespół
Szkół nr 1 w Pabianicach ul. P. Skargi 21 – w tym: redukcja
niskiej emisji poprzez modernizacj kotłowni z w glowej
na gazow oraz docieplenie cian i wymian stolarki okiennej
w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kili skiego
w Pabianicach”

§ 4. Zwi ksza si wydatki bud etu

o kwot 61 778 zł w:

1. Dziale 801 O wiata i wychowanie
1) rozdział 80120 Licea ogólnokształc ce
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 123 zł

o kwot 56 778 zł

2) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz o rodki dokształcania
zawodowego
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 56 655 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Modernizacja kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Pabianicach ul. Kazimierza 8”

2. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 5 000 zł

o kwot 5 000 zł

§ 5. W Uchwale Nr LXIV/280/05 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia
22 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia bud etu Powiatu Pabianickiego na rok
2006:
zał cznik nr 4 – Prognoza długu, otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 5 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok –
Plan wydatków na inwestycje otrzymuje brzmienie zgodnie z zał cznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.
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