
UCHWAŁA NR ........./......../2016
RADY POWIATU W GRYFINIE

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

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 180 361,97 zł, w tym dochody bieżące o kwotę  180 
361,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 151 620,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 
151 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 180 361,97 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 180 
361,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 151 620,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 151 
620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 
2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski



UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o 117 282,00 zł, w związku z pismem
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania powiatowi środków z rezerwy subwencji ogólnej.
2. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 117 282,00 zł.
3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195
Pozostała działalność dokonuje sie zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie. Szkoła realizuje projekt „Europejskie staże" w ramach programu Erasmus+, Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała szkole zwrot kosztów
podróży pracownika uczestniczącego w konferencji organizowanej przez tę fundację.
4. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi
publiczne powiatowe dokonuje sie w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami.
Zmniejsza sie o 151 620,00 zł plan dochodów i wydatków na realizację zadania ”Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica" w części finansowanej środkami PROW.
5. Zwiększa sie plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 62 800,57 zł, w związku z realizacją
programu "Aktywny samorząd" finansowanego środkami z PFRON.

Skarbnik Powiatu
mgr Janina Niwa




