Uchwała Nr 275/XXIX/2005
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 28 wrze nia 2005 roku
w sprawie zmian w bud ecie Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok oraz
zaci gni cia kredytu na modernizacj dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó n. zm.)
oraz art. 48 ust. 1 pkt 2, art. 109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 roku o finansach publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z pó n. zm.)
uchwala si , co nast puje:
§ 1.
Dokonuje si zwi kszenia planu wydatków bud etu Powiatu Kłobuckiego, wg
poni szej klasyfikacji bud etowej:
w złotych
Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wydatki

1

2

3

4

600
60014

Ogółem:

961.547

Transport i ł czno

961.547

Drogi publiczne powiatowe

961.547

wydatki bie

942.547

ce

wydatki maj tkowe

19.000

§ 2.
Powy szego zwi kszenia dokonuje si celem dofinansowania modernizacji
dróg powiatowych w Krzepicach, w Stanisławowie, w Koskach oraz drogi
powiatowej Mokra III – Wilkowiecko, wykonania remontów cz stkowych na
drogach powiatowych, pokrycia zwi kszonych kosztów budowy chodnika
w Kalei, dokonania przegl dów mostów.
§ 3.
Dla sfinansowania zwi kszonych wydatków nie maj cych pokrycia w planie
finansowym powiatu zaci ga si kredyt w wys. 961.547 zł z terminem jego
spłaty w ci gu 3 lat.

2

§ 4.
Zwi ksza si przychody powiatu o kwot
klasyfikacji bud etowej:

961.547 zł, wg nast puj cej
w złotych

§
1

Wyszczególnienie
2

Zwi kszenie
3

Ogółem:
952

Przychody
z
zaci gni tych
i kredytów na rynku krajowym

961.547
po yczek

961.547

Zaci gni ty kredyt wraz z kosztami obsługi bankowej zostanie spłacony
z dochodów własnych Powiatu.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu w Kłobucku.
§ 6.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

