Uchwała Nr IV/21/06
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 21 grudnia 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. 26 ust. 3, art. 184 ust. 1 pkt. 1,
2 i 7 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,
Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala,
co nast puje:

§ 1. Zwi ksza si dochody bud etu

o kwot 30 844 zł w:

1. Dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 0970 „Wpływy z ró nych dochodów” o kwot 4 845 zł

o kwot 4 845 zł

2. Dziale 801 O wiata i wychowanie
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 2468 „ rodki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacj
zada bie cych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych” o kwot 20 789 zł

o kwot 25 999 zł

§ 2469 „ rodki otrzymane od pozostałych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacj
zada bie cych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych” o kwot 5 210 zł
§ 2. Zwi ksza si wydatki bud etu
1. Dziale 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
wiersz „wynagrodzenia i pochodne” o kwot 2 415 zł
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 2 430 zł
2. Dziale 801 O wiata i wychowanie
rozdział 80130 Szkoły zawodowe
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 25 999 zł

o kwot 30 844 zł w:
o kwot 4 845 zł

o kwot 25 999 zł

§ 3. 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 zgodne z zał cznikiem nr 1
do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 8 – Plan finansowy na 2006 rok – Dotacje, otrzymuje brzmienie
zgodne z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
zał cznik nr 9 - Plan finansowy bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 r. –
Gospodarstwa pomocnicze, otrzymuje brzmienie zgodne z zał cznikiem
nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.

Przewodnicz cy
Rady Powiatu Pabianickiego
Florian Wla lak

