
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/274/17 

RADY POWIATU RAWICKIEGO 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1868), art. 211, 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 236.206,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 55.647.573,30 zł, w tym: 

1) dochody bieżące - 54.369.992,42 zł, 

2) dochody majątkowe - 1.277.580,88 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 6.031.020,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

w wysokości 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 

3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wysokości 2.141.214,00 zł, w tym: 

a) dotacje z gmin - 1.279.635,00 zł, 

b) dotacje z powiatów - 811.579,00 zł, 

c) dotacje z województwa - 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

4) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków 

związanych z ich realizacją w wysokości 2.229.537,12 zł. 

§ 2. 1.  Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 236.206,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 57.024.964,99 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 51.189.156,19 zł, w tym na: 

a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - 14.145.313,95 zł, 

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

33.047.493,53 zł, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.256.165,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.835.808,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2018 r.

Poz. 93



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 

6.031.020,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 

w kwocie 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 

3) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 

w kwocie 2.141.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 

4) wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska w kwocie 169.130,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 5, 

5) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.560.045,40 zł, w tym: 

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 966.685,10 zł, 

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 593.360,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 3. 1.  Zwiększa się rezerwę ogólną o 45.400,77 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego o 50.000,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 20.935,00 zł. Umniejsza 

się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych o 15.832,00 zł. 

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę  248.617,13 zł,  w tym: 

1) ogólna - 114.853,02 zł, 

2) celowe - 133.764,11 zł, w tym: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 65.263,00 zł, 

b) na realizację zadań oświatowych - 402,00 zł, 

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny- 5.350,00 zł, 

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 62.749,11 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

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

  

 Przewodniczący Rady 

 

(-) Ireneusz Młynek 
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