Uchwała Nr LXXVII/350/06
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 7 wrze nia 2006 roku
w sprawie zmian bud etu Powiatu Pabianickiego na 2006 rok w zwi zku
z realizacj projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w Powiecie Pabianickim w roku szkolnym 2005/2006”
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó n. zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z pó n. zm.), Rada Powiatu
Pabianickiego uchwala, co nast puje:

§ 1. Zwi ksza si dochody bud etu

o kwot 90 000 zł w:

Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwot 90 000 zł
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2888 „Dotacja celowa otrzymana przez jednostk
samorz du terytorialnego od innej jednostki
samorz du terytorialnego b d cej instytucj
wdra aj c na zadania bie ce realizowane
na podstawie porozumie (umów) o kwot 61 245 zł
§ 2889 „Dotacja celowa otrzymana przez jednostk
samorz du terytorialnego od innej jednostki
samorz du terytorialnego b d cej instytucj
wdra aj c na zadania bie ce realizowane
na podstawie porozumie (umów) o kwot 28 755 zł

§ 2. Zwi ksza si wydatki bud etu
Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
wiersz „pozostałe wydatki” o kwot 90 000 zł

o kwot 90 000 zł w:
o kwot 90 000 zł

do wydatków zastosowano szczegółow klasyfikacj wydatków strukturalnych:
Obszar 2 . Zasoby ludzkie
Kategoria 23 . Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwi zanego
ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)
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§ 3. Zestawienie rodków na realizacj projektów funduszy strukturalnych
w ramach zawartych porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du
terytorialnego stanowi zał cznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłosze Starostwa Powiatowego.

Przewodnicz cy
Rady Powiatu Pabianickiego
Zbigniew Mencwal
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