
Uchwała Nr 172/XXVI/2004
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 166/XXVI/2004 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2004.

Uchwała Nr 172/XXVI/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 166/XXVI/2004 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budŜetowego 2004.

Na podst. art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130 ust 2 i 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z późn. zm. ) Rada Powiatu w Otwocku uchwala co następuje:

W uchwale Nr 166/XXVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28.12.2004 r. wprowadza się następujące
zmiany.

§ 1

1. W § 1 w pkt 1 zamiast kwoty 2.142.998,- wpisuje się kwotę 2.342.998,-, natomiast zamiast
kwoty ogółem wynoszącej 2.484.262,- wpisuje się kwotę 2.684.262,-.

2. W § 2 w pkt 1 zamiast kwoty 2.142.998,- wpisuje się kwotę 2.342.998,-, natomiast zamiast
kwoty ogółem wynoszącej 2.484.262,- wpisuje się kwotę 2.684.262,-.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

UZASADNIENIE

W związku ze zmniejszeniem zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na ZSEG w Otwocku
z  kwoty 3.000.000,-  przyjętego  uchwałą  Rady Powiatu na  2004  r.  do  kwoty 2.800.000 zł pomyłkowo
przyjęto  do  środków niewygasających na  2004 r.  kwotę  pomniejszoną  równieŜ  o  200.000 zł.  Jest  to
oczywista  pomyłka,  bo  kredyt  został pomniejszony w wyniku pozyskania  dochodów własnych powiatu
umoŜliwiających zmniejszenie kredytu inwestycyjnego, a wydatki  inwestycyjne nie uległy zmianie . Stąd
niezbędne jest  podjęcie  zmiany uchwały korygującej  te  pomyłkę, aby suma środków wydatkowanych w
2004 r. na inwestycje
i środków niewygasających równała się przyjętym w planie na 2004 r. środkom na zadania inwestycyjne.


