
Uchwała Nr 251/XXXII/2002
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2002.

Uchwała Nr 251/XXXII/2002
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu
powiatu na rok 2002.

Na podstawie art.12 pkt 5 oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (
tj. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, póz. 1592) art.109 i  124 ustawy z  dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 155, póz. 1014 z późn.zm.) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej
Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje :

§1

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 274.000,-
1.Dział 851 rozdz. 85111 § 231 o kwotę 244.000,-
2.Dział 851 rozdz. 85154 § 231 o kwotę 30.000,-

§2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 274.000,-
1. Dział 851 rozdz. 85111 §2560 o kwotę 171.000,-
2. Dział 851 rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 73.000,-
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2560 o kwotę 30.000,-

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§5.

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

UZASADNIENIE

Ad.§1
Zwiększenie dochodów budżetowych
244.000,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale  85111 w związku z  podpisanym porozumieniem z  Urzędem Miasta
Otwocka na dofinansowanie dla ZPZOZ (pkt 1).
30.000,-
Zwiększenie  dochodów w rozdziale  85154 na  podstawie  porozumienia  z  Urzędem Miasta  Otwocka  na
dofinansowanie dla ZPZOZ (pkt 2).

Ad. §2
Zwiększenie wydatków budżetowych
171.000,-
Zwiększenie  wydatków w rozdziale  85111 w związku z  porozumieniem z  Urzędem Miasta  Otwocka na
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i usług medycznych na rzecz mieszkańców Otwocka (pkt
1).
73.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka . Środki
finansowe przeznaczone na zakup aparatury medycznej dla ZPZOZ (pkt 2).
30.000,-
Zwiększenie wydatków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi -na podstawie porozumienia z
Urzędem Miasta Otwocka , z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia terapeutyczne oraz porady dla osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, mieszkających na terenie Otwocka, realizowanych przez
Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Świdrze (pkt 3).

 


