
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/17 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu 

Wołowskiego na rok 2017 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej  uchwały. 

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem  

nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 110.000,00 zł. 

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Przychody i rozchody 

budżetu w 2017 r.”, zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na  rok 2017 „Wykaz wydatków 

majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 

2017 wynosi:  

1. Dochody w łącznej kwocie 63.797.182,93 zł  

w tym:  

a) dochody bieżące w kwocie 57.633.386,93 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie 6.163.796,00 zł 

  

2. Wydatki w łącznej kwocie 66.825.601,93 zł  

w tym:  

a) wydatki bieżące w kwocie 55.855.593,93 zł 

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.970.008,00 zł 

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.028.419,00 zł 

który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:  

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

438.419,00 zł 

b) emisji obligacji 2.590.000,00 zł 

  

2. Łączna kwota planowanych przychodów, w tym z: 5.528.419,00 zł 
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a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

1.938.419,00 zł 

b) emisji obligacji 3.590.000,00 zł 

  

3. Łączna kwota planowanych rozchodów  w tym: 2.500.000,00 zł 

a) wykup obligacji 2.500.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ustala się limity zobowiązań: 

a) na emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.590.000,00 zł. 

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 

1.000.000,00 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

K. Pakulski
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