
Uchwała nr 163/XXIV/2001
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2001.

Uchwała Nr 163/XXIV/2001

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2001 r.
zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie uchwalenia budżetu

powiatu na rok 2001.

Na podstawie art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, póz.
578 z późn.zm.) oraz § 3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu i  terminów opracowania  planów finansowych zadań z  zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazania
jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań ( Dz.U.Nr 100 póz. 1077)
Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:

§1.

Zmienić  uchwałę  Nr  145/XXI/2000  Rady  Powiatu  w  Otwocku  z  dnia  28  grudnia  2000  r.  w  sprawie
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 dodając do § 7 ust. 3 w brzmieniu „3. Ustala się plan dochodów,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Plan dochodów budżetu państwa stanowi załącznik Nr
9."

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001
2.Starosta Powiatu Otwockiego niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie
przewidzianym dla przepisów powiatowych.

Uzasadnienie

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  10  listopada  2000  r.  Wojewoda  Mazowiecki
wyszacowal projekt planu dochodów na 2001 r., które stanowią dochód budżetu państwa, a są związane z
realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdz. 01021 Inspekcja Weterynaryjna w kwocie 67.400 - wpływy z
tytułu wydania pozwolenia na eksport mięsa i wpływy za wykonanie badania mięsa.
2.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami w kwocie 400.000 zł. - wpływy tytułem opłat za dzierżawę gruntów
Skarbu Państwa.
3.Dział 710 działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany w kwocie 600 zł -
wpływy z mandatów za „ samowolę budowlaną".
4.Dział 851 Ochrona zdrowia , rozdz. 85132 Inspekcja Sanitarna w kwocie 22.000 zł. -
wpływy za wydane opinie dotyczące projektów budowlanych i decyzje wynikające z
prowadzonego nadzoru sanitarnego.


