UCHWAŁA Nr 212.2016
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2016
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
w związku z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia
22 grudnia 2015 r. uchwala się, co następuje:

§1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2016, uchwalonym
Uchwałą Nr XV.105.2015 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016 poprzez:
1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2016 po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem w wysokości 77.192.522 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 65.480.132 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 11.712.390 zł;
2) plan wydatków ogółem w wysokości 80.752.914 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 67.769.024 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 12.983.890 zł;
3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.560.392 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
a) kredyt w kwocie 1.263.438 zł,
b) nadwyżka budżetu lat ubiegłych w kwocie 1.301.092 zł,
c) wolne środki w kwocie 995.862 zł ;
4) przychody budżetu w wysokości 6.259.537 zł, w tym:
a) kredyty: 3.962.583 zł,
b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych: 1.301.092 zł,
c) wolne środki: 995.862 zł;
5) rozchody budżetu w wysokości 2.699.145 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2016 po zmianach
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2016 r.,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2016 r.
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