Uchwała Nr XXXIV/124/16
Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29.12.2016R.
w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2017 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
Rada Powiatu uchwala, co następuje ;
§ 1.
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie : 42 176 157,46 zł
- bieżące w kwocie
- majątkowe w kwocie

30 801 617,00 zł,
11 374 540,46 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą 1a.
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 496 908,46 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

29 963 942,40 zł,
14 532 966,06 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą 2a.
5.

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 3 do
niniejszej uchwały.
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6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 310 000 zł.
§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 2 320 751 zł, który będzie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 2 320 751 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 561 211 zł z następujących tytułów:
a) zaciąganych kredytów w kwocie 2 561 211 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 240 460,00 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 70 000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 170 460,00 zł.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu przedstawia tabela nr 4.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 320 751 zł,
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 240 460 zł.
§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45 446 zł .
2. Ustala się rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym 54 554 zł.
§ 4.
Ustala się plan wydzielonego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Ustala się plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 5.
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§ 7.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetowego do 2 000 000 zł,
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w tabeli nr 3,
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków budżetowych,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 8.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Grażyna Kasprowicz
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