
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/…/2018 

RADA POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 29 czerwca 2018r. 

  

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok 

  

Na podstawie art. 12 pkt  5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym   (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995
1
) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 222, art. 

233 pkt 1, art. 235 -  237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
2
) 

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje : 

    

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 

  

Zwiększa się o kwotę  

Dochody po zmianach wynoszą 

w tym: 

Dochody majątkowe 

Dochody bieżące 

 

69.435.470,07 zł, 

  

939.329,77 zł 

70.374.799,84 zł, 

   

21.890.459,43 zł  

48.484.340,41 zł  

           

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 

Zmniejsza się o kwotę   

Zwiększa się o kwotę  

Wydatki po zmianach wynoszą 

w tym: 

77.489.003,09 zł, 

1.101.883,77 zł  

8.564.004,18 zł 

84.951.123,50 zł, 

        

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. 



Wydatki majątkowe 

Wydatki bieżące 

·w wydatkach bieżących wyodrębnia się: 

 wydatki jednostek budżetowych 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

dotacje na zadania bieżące  

świadczenia na rzecz osób fizycznych 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

 wydatki na obsługę długu 

 ·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się: 

inwestycje i zakupy inwestycyjne  

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

Zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

 37.325.001,61 zł 

47.626.121,89 zł 

   

  41.488.656,94 zł 

 30.896.470,28 zł 

 10.592.186,66 zł 

 1.176.631,88 zł 

  2.132.933,00 zł 

  1.817.900,07 zł 

 

   1.010.000,00 zł 

 

  36.331.643,24 zł 

6.717.304,15 zł 

993.358,37 zł 

 

§ 2.  1.  Deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.576.323,66 zł zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 

919.000,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego z roku 

2018 w kwocie 13.657.323,66 zł.  

 

        2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.041.523,66 zł, rozchody   

 w wysokości  1.465.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Zadania 

inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/222/2018 z dnia 27 

kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3 „Wydatki na 

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 czerwca 

2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Przychody i 

Rozchody w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/222/2018 z dnia 27 kwietnia 

2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 4 „Dochody 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 

czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 



§ 7. Zmienić wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Wydatki 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2018 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 93/228/2018 z dnia 18 

czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 8. Zmienić wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody i 

wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do Uchwały Rady Powiatu 

Nr XLIII/220/2018 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu 

Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 9. Zmienić wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały Załącznik nr 11 „Zobowiązania 

długoterminowe” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/201/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


