Uchwała Nr XIX.114.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2012
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm. ), art. 211, art. 212, art.
213, art. 214, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ), w związku z art. 121 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz.U.Nr157,poz.1241)
Rada Powiatu w Lesku
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XVIII.101.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu Leskiego na 2012 rok wprowadza się
następujące zmiany
1. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 3 505 000,00 zł,
z tego:
a) dochody majątkowe w kwocie 3 505 000,00 zł,
2. Paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1) Zwiększa się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 3 505 000,00 zł,
z tego:
1) wydatki majątkowe w kwocie 3 505 000,00 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 505 000,00 zł.
3. W tabeli Nr 1 – Dochody
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, paragraf 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu - w kwocie 2 000 000,00 zł,
zastępuje się paragrafem 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
4. W tabeli nr 2 – Wydatki
1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, paragraf 4270 – Zakup usług remontowych - w kwocie
2 500 000,00 zł, zastępuje się paragrafem 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych.

§2
1. Zmniejsza się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 97 722,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 97 722,00 zł;
2. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 265 415,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 265 415,00 zł;
- jak w tabeli Nr 1.
§3
1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 167 693,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 167 693,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 167 693,00 zł,
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 167 693,00 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

