
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/…/2018 

RADA POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 30 lipca 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 

 

70.493.007,45 zł, 

  

26.438,09 zł 

70.519.445,54 zł, 

   

21.890.697,52 zł  

48.628.748,02 zł  

           

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 

Zmniejsza się o kwotę   

Zwiększa się o kwotę  

Wydatki po zmianach wynoszą 

w tym: 

85.069.331,11 zł, 

6.842,22 zł  

33.280,31 zł 

85.095.769,20 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. 62 i 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. 

 

 37.328.873,52 zł 

47.766.895,68 zł 

   

  41.622.876,73 zł 

 30.897.029,46 zł 

 10.725.847,27 zł 

 1.176.631,88 zł 

  2.139.487,00 zł 

  1.817.900,07 zł 

 

   1.010.000,00 zł 

 

  36.335.515,15 zł 

6.717.676,06 zł 

993.358,37 zł 

 

 

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

inwestycyjne na 2018 rok” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 95/234/2018 z dnia 13 lipca 

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

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

programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności” do Uchwały Rady Powiatu Nr XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 

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

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 5 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 Rady Powiatu Nr 95/234/2018 z dnia 13 

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

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 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 XLVI/235/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 

Powiatu Sępoleńskiego na 2018 rok. 

 

 

 

 



§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych  

 oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie: 

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, 

2) planowanego deficytu w kwocie 13.657.323,66 zł, 

3) spłaty rat zaciągniętych kredytów i wykup obligacji 1.465.200,00 zł.  

 

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do : 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na 

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 

do wysokości 2.000.000,00 zł; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 

13.657.323,66 zł; 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 

kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w kwocie  

1.465.200,00 zł; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków  bieżących łącznie z wydatkami 

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami  

i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu; 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych                    

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.  

 

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


