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UCHWAŁA NR XXVI/…/2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz 

z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego na 2020 rok ogółem o kwotę ………….. zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

na 2020 rok ogółem o kwotę ………….. zł, w tym: 

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę ………………. zł; 

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę ………………… zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Dokonuje się zmiany planu dotacji celowych uzyskanych w ramach zawartych porozumień 

i umów w 2020 r. przedstawionego w załączniku Nr 1.1 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Dokonuje się zmiany planu zadań i zakupów inwestycyjnych Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w 2020 roku przedstawionego w załączniku Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/156/2019 Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 
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