
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/194/2016 

RADY POWIATU GLIWICKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 rok 

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 814 z póź. zm.), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217 i art. 257 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 3, art. 5, ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz.  198  

z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego 

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala się, co następuje: 

§ 1. w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 rok, uchwalonej Uchwałą Nr XIII/121/2015 Rady 

Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na  

2016 rok, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok 

w wysokości 76.945.242 zł, w tym; a) dochody bieżące 70.158.056 zł, b) dochody majątkowe 6.787.186 zł.”, 

pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 

79.248.936 zł, w tym; a) wydatki bieżące 66.691.792 zł, b) wydatki majątkowe 12.557.144 zł”,  

pkt 5) otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu 

a wydatkami budżetu w kwocie 2.303.694 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki 

budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie 264.977 zł oraz kredytu w kwocie 2.115.021 zł”. 

§ 2. Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1 oraz Nr 3 do uchwały wymienionej w §1 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1, Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 3 do uchwały wymienionej w §1, stanowiący odpowiednio załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Gliwickiego. 

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

Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

POWIATU GLIWICKIEGO 

Andrzej Kurek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 7332
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