
UCHWAŁA NR X/63/2003 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

 

z dnia 10 września 2003 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia       

18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu 

Łowickiego na 2003 rok. 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) 

oraz art. 109, art. 124 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, po. 594) Rada Powiatu 

Łowickiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr IX/50/2003 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 18 czerwca 

2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Łowickiego na 2003 rok 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 kwotę 202.629,60 zł zastępuje się kwotą 202.630,00 zł; 

2) w § 3 kwotę 348.493,60 zł zastępuje się kwotą 348.494,00 zł; 

3) w załączniku nr 1 do uchwały w dziale 750 – Administracja publiczna, 

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, § 270 - Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 22.629,60 zł zastępuje się 

kwotą 22.630,00 zł; 

4) w załączniku nr 3 do uchwały w dziale 750 – Administracja publiczna, 

rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w wydatkach bieżących kwotę 22.629,60 zł 

zastępuje się kwotą 22.630,00 zł; 

5) w załączniku nr 4 do uchwały w informacjach uzupełniających: 

a) kwotę 37.737.379,30 zł w planowanych dochodach zastępuje się kwotą 

37.737.379,70 zł, 

b) kwotę 38.716.382,30 zł w planowanych wydatkach zastępuje się kwotą 

38.716.382,70 zł. 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały wymienionej w § 1 pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu. 

 

 

 


