
Projekt

z dnia  14 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....\....\2016
RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

uchwała budżetowa na 2017 rok (projekt)

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.814) oraz art. 211, art. 212 , art.214, 
art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.258 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn.zm.),

Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65.530.265,00 zł,

z tego:
a) bieżące w kwocie 53.388.097,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 12.142.168,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 65.530.265,00 zł,

z tego:
a) bieżące w kwocie  49.618.343,47 zł,
b) majątkowe w kwocie 15.911.921,53 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.
3) Ustala się wydatki majątkowe na 2017 rok zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.
4) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.320.254,52 zł.

§ 2. 
1) W 2017 roku planuje się zachowanie równowagi budżetowej.
2) Ustala się przychody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 700.000,00 zł z tytułu 

wolnych środków zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.
3) Ustala się rozchody budżetu powiatu kozienickiego w kwocie 700.000,00 zł z tytułu 

wykupu obligacji w kwocie 700.000,00 z zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały 
Tabelą Nr 3.

Id: DE5F4895-0FD5-4256-95C0-3E2892AAF645. Projekt Strona 1



4) Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów
i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1.000.000,00 zł.

§ 3. 
1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130.000,00 zł.
2) Ustala się rezerwy celowe w wysokości 290.000,00 zł,

w tym:
a) rezerwę celową oświatową w kwocie 200.000,00 zł,
b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł,

§ 4. 
Ustala się dotacje celowe w kwocie 10.563.702,00 zł i podmiotowe w kwocie 

953.538,00 zł udzielone z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym 
i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 5. 
Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
w kwocie 6.944.798,00 zł zgodnie z  Tabelą Nr 4 i Nr 5 załącząną do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
1.000.000,00 zł.

2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne,
na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych 
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
do wysokości określonej w Tabeli Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały,

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

4) Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze 
stosunku pracy w obrębie działu.

§ 7. 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Włodzimierz Stysiak
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