
 

 

UCHWAŁA NR XL/390/2014 

RADY POWIATU W KRAKOWIE 

z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., 

poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Powiatu w Krakowie uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 

2014 o kwotę 22.560 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 8.713 zł, 

2) dochody majątkowe: 13.847 zł, 

- zgodnie z poniższym zestawieniem: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 czerwca 2014 r.

Poz. 3354



 

§ 2. 1. Postanawia się dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu Powiatu Krakowskiego na rok 

2014 o kwotę 666.286 zł z czego: 

1) wydatki bieżące: 322.669 zł, 

2) wydatki majątkowe: 343.617 zł, 

- zgodnie z poniższym zestawieniem: 
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2. Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu obejmują zadania - zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 

§ 3. Zmienia się § 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady 

Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie                 

711.797 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 68.071 zł, 

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 643.726 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.843.726 zł z tytułu: 

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.200.000 zł, 

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 643.726 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.131.929 zł z tytułu: 

1) spłaty rat zaciągniętych przez Powiat kredytów w kwocie 6.054.000 zł. 

2) spłaty rat zaciągniętych przez Powiat pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 77.928 zł.”. 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2014 kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 

6.200.000 zł, z czego: 

1)  na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 68.071 zł, 

2)  na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 6.131.929 zł. 

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Krakowie do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

w kwocie określonej limitami z ust. 4, których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości 

długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krakowskiego 

w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.” 
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§ 4. W Uchwale Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/367/13 Rady Powiatu 

w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się zmiany wynikające z § 1, 2 i 3 niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  Przewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Nabagło 
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