
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/293/14 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2014 

Na podstawie art. 211, 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

W wyniku zmian, dochody zmniejszyły się o kwotę 263 247,53 zł. 

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

W wyniku zmian, wydatki zmniejszyły się o kwotę 381 993,53 zł. 

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 – uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu 

w 2014 r.”, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 – uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dota-

cji udzielanych z budżetu powiatu Wołowskiego w 2014 roku”, zgodnie załącznikiem nr 4 do uchwały. 

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 – uchwały budżetowej „Wykaz wydatków majątkowych za-

planowanych do realizacji w 2014 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 – uchwały budżetowej „Plan dochodów na wydzielonych ra-

chunkach i wydatków nimi finansowanych” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 – uchwały budżetowej „Dochody i wydatki na realizację 

projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 

uchwały. 

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 

1. Dochody w łącznej kwocie  69 621 263,70 zł 

w tym:    

a) dochody bieżące w kwocie  64 348 111,25 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie  5 273 152,45 zł 

2. Wydatki w łącznej kwocie  69 596 263,70 zł 

w tym:    

a) wydatki bieżące w kwocie  62 045 475,12 zł 

b) wydatki majątkowe w kwocie  7 550 788,58 zł 

§ 3.  

1. Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie  25 000,00 zł 

która przeznaczona będzie na rozchody z tytułu 

wykupu obligacji 

 

 25 000,00 zł 
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2. Łączna kwota planowanych przychodów z wolnych środków o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 

 

 675 000,00 zł 

przeznaczona będzie na rozchody z tytułu wykupu obligacji  675 000,00 zł 

3. Łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji  700 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.   

§ 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwo-

cie 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągania kredytu na pokrycie występującego 

w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2 000 000,00 zł, ze spłatą do  

31 grudnia 2014 r., 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

Z. Skorupa 
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