
 

 

UCHWAŁA NR XVI/131/16 

RADY POWIATU RAWICKIEGO 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215,  237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.864.420 zł, w tym: 

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.409.645 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 454.775 zł. 

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez 

powiat w wysokości 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

2) dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681.578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.104.307 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 47.341.214 zł, w tym na: 

a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.251.215zł, 

b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 

31.847.637 zł, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.108.999 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 

5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

2) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 805.110 zł, w tym: 

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 416.196 zł, 
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b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 388.914 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 5, 

c) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 279.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 239.887 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych 

środków. 

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4. 

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę  10.020 zł oraz na realizację 

zadań oświatowych o kwotę 33.725 zł. 

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 594.654 zł, w tym: 

1) ogólna - 95.838 zł, 

2) celowe - 498.816 zł,  w tym: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800 zł, 

b) na realizację zadań oświatowych - 226.818 zł, 

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 197.198 zł. 

§ 5. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa w kwocie 410.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Ireneusz Młynek 
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