
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2017 

RADY POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 

art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 

1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.000.000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 15.000.000 zł. 

§ 2. Przychody budżetu Powiatu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.828.000 zł, / paragraf 950 wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy/ przeznacza się na: 

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

pożyczek i kredytów w wysokości 2.400.000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.428.000 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Jarosławskiego 
 

Zbigniew Piskorz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 września 2017 r.

Poz. 2946
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