UCHWAŁA Nr 309.2017
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2017
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 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2017, uchwalonym
Uchwałą Nr XXVI.166.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Powiatu na rok 2017 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 2017 po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem w wysokości 73.858.811 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 70.026.571 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 3.832.240 zł;
2) plan wydatków ogółem w wysokości 74.729.897 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 69.902.970 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 4.826.927 zł;
3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 871.086 zł, który zostanie pokryty
przychodami w kwocie 871.086 zł pochodzącymi z zaciągniętego kredytu
w wysokości 871.086 zł;
4) przychody budżetu w wysokości 4.699.170 zł pochodzące z tytułu
zaciągniętego kredytu w kwocie 4.699.170 zł;
5) rozchody budżetu w wysokości 3.828.084 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji
w 2017 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2017 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2017 r.
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