
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/168/17 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 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) oraz art. 211, 212, 214 i 215  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. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę  119.980,00 zł.  

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 946.776,00 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 budże-

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

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego 

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

kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ni-

niejszej uchwały. 

5. 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  majątko-

wych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Plan dochodów na wydzielo-

nych rachunkach i wydatków nimi finansowanych” zgodnie  z załącznikiem nr  6 do niniejszej uchwały. 

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały nr XXXII/155/16 Rady Powiatu Wołowskiego 

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017 „Dochody i wydatki na reali-

zację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ” zgodnie  z załącznikiem nr 7 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 59.283.127,00 zł  

w tym:  

a) dochody bieżące w kwocie 54.620.818,00 zł 

b) dochody majątkowe w kwocie 4.662.309,00 zł 

2. Wydatki w łącznej kwocie 60.882.923,00 zł  

w tym:  

a) wydatki bieżące w kwocie 53.183.445,00 zł 
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b) wydatki majątkowe w kwocie 7.699.478,00 zł 

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 
1.599.796,00 zł 

który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:  

a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 1.469.796,00 zł 

b) emisji obligacji 130.000,00 zł 

2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z: 3.099.796,00 zł 

a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 1.469.796,00 zł 

b) emisji obligacji 1.630.000,00 zł 

3. Łączna kwota planowanych rozchodów  w tym: 1.500.000,00 zł 

a) wykup obligacji 1.500.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

R. Mirytiuk
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