Uchwała Nr XXI.128.2012
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 20 czerwca 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
1. Zwiększa się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 80 325,00 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 73 325,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 7 000,00 zł,
- jak w tabeli Nr 1.
§2
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 245 818,90 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 245 818,90 zł, z tego:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 134 940,90 zł,
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 134 254,00 zł,
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 110 878,00 zł,
2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 326 143,90 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 319 143,90 zł, z tego:
a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 87 133,65 zł,
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 010,65 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 64 123,00 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 120 654,00 zł,
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 111 356,25 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 000,00 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 zł,
- jak w tabeli Nr 2
§3
Dochody budżetu obejmują:
1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– jak w tabeli Nr 3.
§4
Wydatki budżetu obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
– jak w tabeli Nr 4.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

