
Uchwała Nr XVII/131/2012 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 27 marca 2012 r. 
 
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok 

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

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 oraz   
art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W uchwale Nr XIV/105/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2012 rok wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 698.693 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały; 
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.146.143 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały; 
3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.098.901 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały; 
4) zwiększa się przychody o kwotę 447.450 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 
5) zwiększa się planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 r. o kwotę 45.000 zł. Załącznik nr 5 

„Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące 
do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, otrzymuje kształt jak załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały; 

6) deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.185.267 zł zostanie pokryty przychodami  
pochodzącymi z: 
a) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w kwocie 611.900 zł, 
b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych w kwocie 1.573.367 zł. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Roman Chmielewski 

 

 
 


