Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu Łosickiego Nr XLV/186/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.
Niniejsza uchwała wprowadza zmiany budżetowe dotyczące zmniejszenia dochodów
i wydatków budżetowych o 277 760 zł. W miesiącu sierpniu otrzymaliśmy decyzję Wojewody
zmniejszającą dofinansowanie zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W do drogi Nr
698 – Łysów- Dąbrowa- Zakrze- Niemojki „Schetynówki” – o kwotę 427 829 zł, zmniejsza się
również dofinansowanie z MiG Łosice tego zadania o 224 306 zł, powyższa zmiana wynikła po
rozstrzygniętym przetargu. Zwiększa się plan wydatków za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa
dr. powiatowej Nr 2012W od dr Nr 811 Chybów-Litewniki Stare-Walim- Nowa Kornica” o 50 000
zł do kwoty 250 000 zł.
Poza tym wprowadza się nowy projekt p.n. „Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia,
młodzieży” Erazmus+ w ZSz Nr 3 RCKU w Łosicach do wysokości planowanych wydatków 2017
r. wartości 314 604 zł.
Wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków dla KP PSP w Łosicach – 38 556 zł.
Staraniem Zarządu Powiatu otrzymaliśmy dotację celową na obronę cywilną – 7 885 zł oraz
na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora pieczy zastępczej – 13 130 zł.
Na prośbę kierownika PZEASz i dyrektora ZSz Nr 1 L w Łosicach, oraz Komendanta KP PSP w
Łosicach dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków budżetowych tych
jednostek.
Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku samorządowych
jednostek budżetowych o 6 038 zł.

,

Uchwała nr XLV/186/17
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 31 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz.U z 2016 r. poz. 814 ze zm.), oraz art. 211-215, 217,235,237,239 Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu uchwala,
co następuje:

§1
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o 277 760 zł do łącznej kwoty
43 957 289,07 zł w tym: bieżące – 31 676 843,63 zł
majątkowe 12 280 445,44 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o 277 760 zł

do łącznej kwoty

46 855 292,09 zł w tym bieżące – 30 960 578,55 zł
majątkowe - 15 894 713,54 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2
3. Zmienia się wydatki majątkowe w 2017r., zgodnie z Tabelą Nr 3
4. Zmienia się plan wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych na 2017
rok, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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