UCHWAŁA NR V/178/18
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok
2018 w zakresie zadań zleconych i własnych
Na podstawie 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DSR-8044/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. wydanego na podstawie decyzji Ministra Finansów nr
MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r., dokonuje się zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 w następujący sposób:
(w zł)
DOCHODY
Zwiększenie
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików
województw,
wybory
wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Ogółem dochody dział 751

Zmniejszenie

42 880
42 880
(w zł)
WYDATKI
Zwiększenie

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików
województw,
wybory
wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
- wydatki bieżące
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych
Razem wydatki dział 751
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
- wydatki bieżące

Podpisany

Zmniejszenie

42 880
13 000
29 880
42 880

85

85
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z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Razem wydatki dział 801
Ogółem wydatki
Ogółem wydatki per saldo

85
85
85
42 965
42 880

85
85

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Zarządu
Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:
Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

Podpisany
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