UCHWAŁA Nr 460.2018
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2077) oraz § 10 ust.2 pkt 3 i § 12 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII.238.2017 Rady
Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Giżyckiego na rok 2018, uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym
Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 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 2018 po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem w wysokości 88.843.331 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 72.269.994 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 16.573.337 zł;
2) plan wydatków ogółem w wysokości 93.971.915 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 75.327.669 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 18.644.246 zł;
3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.128.584 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie
2.527.688 zł,
b) wolne środki: 2.600.896 zł;
4) przychody budżetu w wysokości 7.105.725 zł, w tym:
a) sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
b) wolne środki: 3.605.725 zł;
5) rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 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 2018 po zmianach
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r.
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