
Uchwala Nr 115/XVI/2000
Uchwała zmieniająca uchwale nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2000.

Uchwala Nr 115/XVI/2000

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 15 czerwca 2000 r.
zmieniająca uchwale nr 887X111/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu

powiatu na rok 2000.

Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 r.  o samorządzie  powiatowym (Dz.U. Nr 91,
poz.578 z późn. zm.), art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155, póz 1014 z późn. zm.), Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§1.

Zmniejszyć dochody budżetowe ogółem o kwotę 21.441,-
dz. 85 rozdz. 8524 § 07 o kwotę 21.441

§2.

Zwiększyć dochody budżetowe ogółem o kwotę 480.020,-
dz .85 rozdz. 8524 § 07 o kwotę 480.020

§3.

Zwiększyć wydatki budżetowe ogółem o kwotę 458.579,-
dz. 85 rozdz. 8524 § 40 o kwotę 458.579,-

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Ad.§1
Zmniejszenie dochodów budżetowych :

21.441,-  W  związku  z  Decyzją  Wojewody Mazowieckiego  Nr 15  z  dnia  5  maja  2000  r.  pismo  MUW
FIN.I.-302/3024/85/43/2000  z  dnia  6.06.2000  r.  zmniejszającą  dotacje  celowe  na  zadania  bieżące
realizowane  przez  powiat  na  podstawie  porozumień z  organami  administracji  rządowej  zmniejsza  się
dochody o w/w kwotę.

Ad.§2
Zwiększenie dochodów budżetowych :

480.020,- W  związku z  decyzją  Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z  dnia  25 maja 2000 r.  zwiększa się
dochody budżetowe w dziale 85 rozdz.8524 § 07.

Ad.§3
Zwiększenie wydatków budżetowych :

458.579,- W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr.17 z dnia 25 maja 2000 r.
zwiększa się  wydatki  budżetowe o kwotę  480.020.- tyt. uzupełnienia  środków na opłacenie  składek na
ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
a zmniejsza się wydatki budżetowe o 21.441,- na podst. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 z dnia 5
maja 2000 r. w związku z przeprowadzoną przez PCPR weryfikacją potrzeb na rok 2000 dotyczącą środków
finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Domów
Dziecka.


