
 

 

UCHWAŁA NR V/61/2015 

RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO 

z dnia 27 maja 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok 

Na podstawie art. 211, 212 ust.1 pkt. 1-5, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, 

236, 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 

885 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/25/2014 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 123 ze zm.) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok o kwotę 659.419 zł, tj. 

do wysokości 40.883.236 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje: 

1) dochody bieżące w kwocie 32.048.836 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 8.834.400 zł. 

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2015 r. o kwotę 2.486.269 zł, 

tj. do wysokości 46.869.208 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje: 

1) wydatki bieżące 29.550.501 zł, 

2) wydatki majątkowe 17.318.707 zł. 

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą: 

1) zwiększenia wydatków bieżących o 845.062 zł, 

2) zwiększenia wydatków majątkowych o 1.641.207 zł jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.253.474 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.985.972 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.985.972 zł oraz łączną kwotę 

planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie 

wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu: 
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1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.708.468 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 736.503 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 195.304 zł do wysokości 850.411 zł, w tym: 

1) rezerwa ogólna 243.700 zł, 

2) rezerwa celowa 606.711 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000 zł, 

b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 174.396 zł, 

c) na odprawy emerytalne 117.315 zł, 

d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ( w tym na wynagrodzenia 

i pochodne) 250.000 zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

(-) Grzegorz Adamczak 
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