
UCHWAŁA NR VI-163/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia 3 czerwca 2020 r. 

 

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-158/2020 z dnia 29 maja 

2020 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwala Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 257 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)  , 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dokonuje się zmiany preambuły uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego  

Nr VI-158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie: 

„Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 15zn pkt 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 568)” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Zarząd Powiatu: 

1. /-/ Adam Lubiak  

 

 

2. /-/ Robert Szydlik  

 

 

3.     Izabella Dziewiątkowska  

 

 

4. /-/ Paweł Dąbrowski  

 

 

5.     Grzegorz Siwek  

 



 

Uzasadnienie: 

 

W Uchwale Nr VI-158/2020 z dnia 29 maja 2020 r. omyłkowo została przywołana podstawa prawna właściwa 

dla zwiększenia budżetu Powiatu z budżetu Państwa lub innych jst. Właściwa podstawa prawna to art. 257 pkt 1, 

art.258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 869,  

z późn. zm.) oraz art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacjach kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 568). 

Zwiększenie dotyczy przyznania środków na walkę z COVID-19. 


