
UCHWAŁA NR XXIII/172/2017 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 19 stycznia 2017 r. 

 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok 

 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2017 rok: 
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 64.075 zł, w tym:  

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.000 zł, 
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.925 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 149.742 zł, w tym:  
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.424 zł, 
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53.318 zł 
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 85.667 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały; 

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe (wraz z rezerwą na wydatki 
inwestycyjne) w 2017 roku”. Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4  
do niniejszej uchwały; 

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 
Powiatu Krapkowickiego w 2017 roku”. Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku”. 
Zmieniony załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 

7) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.845.681 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
z: 
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w kwocie 1.845.681 zł, 
b) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000 zł. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. 

 
 
 

Przewodniczący  
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 

 
 

 


