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UCHWAŁA NR XXVIII/235/2020
RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 27 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)
Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej na rok 20201) wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok o kwotę 422.161,12 zł.
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł;
a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł,
- paragraf 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł,- - /Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Miejskiej
w Pruchniku z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania
„Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik, Nr 1774R
Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka - chodnik, 1633R Rączyna Roźwienica w m. Rzeplin - chodnik, Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik”
z kwotą 422.161,12 zł /.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok o kwotę 422.161,12 zł.
1) w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł;
a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł,
- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne zwiększenie o kwotę 422.161,12 zł, w tym:
-- grupa 1600 inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) zwiększenie o kwotę
422.161,12 zł, w tym:- - „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś
Kramarzówka - chodnik, Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul.
Grunwaldzka - chodnik, 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rzeplin - chodnik, Nr 1633R Rączyna Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik”.
1)

Zmiany uchwały budżetowej zostały wprowadzone uchwałami Rady Powiatu Jarosławskiego Nr XVIII/162/2020,
XVIII/163/2020, XIX/172/2020, XIX/173/2020, XX/183/2020, XXX/184/2020, XX/185/2020, XXI/190/2020,
XXII/192/2020, XXII/193/2020, XXIII/199/2020, XXIII/200/2020, XXIV/207/2020, XXIV/208/2020, XXIV/209/2020,
XXV/216/2020, XXVI/223/2020, XXVI/224/2020, XXVII/229/2020 i XXVII/230/2020.
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3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok o kwotę 400.000 zł.
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 400.000 zł;
a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 400.000 zł,
- paragraf 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych zmniejszenie o kwotę 400.000 zł,- - /Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Miejskiej
w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania
„Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka - chodnik, Nr 1774R
Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka - chodnik, 1633R Rączyna Roźwienica w m. Rzeplin - chodnik, Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rozbórz Długi - chodnik,
Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka” z kwotą 400.000 zł /.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2020 rok o kwotę 400.000 zł.
1) w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 400.000 zł;
a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o kwotę 400.000 zł,
- w Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu - wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 400.000 zł, w tym:
-- grupa 1600 inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) zmniejszenie o kwotę
400.000 zł, w tym:- - „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka
- chodnik, Nr 1774R Bystrowice - Hawłowice - Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka chodnik, 1633R Rączyna - Roźwienica w m. Rzeplin - chodnik, Nr 1633R Rączyna - Roźwienica
w m. Rozbórz Długi - chodnik, Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosławskiego
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