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UCHWAŁA NR XXXVII/288/05 

RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU 
 

z dnia 28 grudnia 2005r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz 
art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 52  
ust. 1 i 2, art. 109 ust. 1 i 2, art. 110 ust. 1 i 2,  
art. 116 ust. 1 - 5, 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, art. 128 
ust. 2, pkt 1, 2, oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.), Rada Powiatu uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Mię-
dzyrzeckiego w wysokości 43.753.222zł jak w za-
łączniku Nr 1 do uchwały, w tym: 

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania 
z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w kwocie 4.120.750zł (w tym inwesty-
cyjne 40.000zł) jak w załączniku Nr 2 i Nr 3, 

b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych po-
wiatu w kwocie 6.542.040zł jak w załączniku 
Nr 4, 

c) dotacje celowe związane z realizacją zadań na 
podstawie porozumień z organami admini-
stracji rządowej w kwocie 21.090zł. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Mię-
dzyrzeckiego na 2006 rok w kwocie 42.572.253zł jak 
w załączniku Nr 5 do uchwały. 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 prze-
znacza się: 

a) na wydatki bieżące kwotę 35.193.978zł w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
23.404.127zł, w tym wynagrodzenia bez-
osobowe, 

- dotacje 1.895.195zł (w tym podmiotowe  
- 566.424zł), 

- wydatki na obsługę długu 148.252zł, 

- pozostałe 9.746.404zł, 

b) na wydatki majątkowe kwotę 7.378.275zł  
w tym: 

- wydatki inwestycyjne 7.348.275zł, 

- wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000zł. 

3. Ogólna kwota wydatków określona ust. 1 
obejmuje także: 

a) wydatki w kwocie 4.120.750zł na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat, załącznik Nr 6 do uchwały. 



 
 
 
 
 

 


	 

