Uchwała Nr LXXVIII/359/06
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. Zwi ksza si przychody bud etu

o kwot 307 000 zł w:

§ 955 „Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych” o kwot 307 000 zł

§ 2. Zmniejsza si wydatki bud etu

o kwot 100 000 zł w:

Dziale 926 Kultura fizyczna i sport
o kwot 100 000 zł
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 100 000 zł
§ 6300 „Wydatki na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych
zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”
- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Modernizacja Hali Treningowej OBT, zlokalizowanej
na terenie Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji
w Pabianicach”

§ 3. Zwi ksza si wydatki bud etu
Dziale 852 Pomoc społeczna
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
wiersz „wydatki maj tkowe” o kwot 407 000 zł

o kwot 407 000 zł w:
o kwot 407 000 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Wiejskiej 55/61 w Pabianicach
- etap III” o kwot 250 000 zł

- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Dostosowanie budynku DPS w Konstantynowie
Łódzkim do wymogów standaryzacyjnych”
o kwot 125 000 zł
- zadanie inwestycyjne pod nazw : „Zakup komputerów dla DPS w Konstantynowie
Łódzkim” o kwot 32 000 zł

§ 4. 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 5 – Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok
– Plan wydatków na inwestycje, otrzymuje brzmienie zgodnie z zał cznikiem
do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.

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