UCHWAŁA Nr XIII/92/15
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, 212, 214, 215,
222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 r. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w wysokości

71.550.974 zł

z tego:
1)

dochody bieżące wynoszą

2)

dochody majątkowe wynoszą

67.860.174 zł
3.690.800 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)

dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie

7.104.743 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2)

dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

5.000 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
3)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu w kwocie

4.135.257 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
4)

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

4.773.752 zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 r. jak w załączniku Nr 2
do niniejszej uchwały, w wysokości

70.438.130 zł

z tego:
1) wydatki bieżące wynoszą

61.026.800 zł

2)

wydatki majątkowe wynoszą

9.411.330 zł

jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)

wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych
przez powiat w kwocie

7.104.743 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2)

wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie

5.000 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
3)

wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie

4.773.752 zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Kwota planowanej nadwyżki wynosi

1.112.844 zł

2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów.
§ 4. 1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości

2.550.000 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości

3.662.844 zł

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w wysokości

4.774.918 zł

w tym:
1)

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie

4.198.138 zł

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
2)

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie

576.780 zł

jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)

zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetowego do wysokości

2)

2.000.000 zł

dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
oraz zwiększania wydatków na zadania majątkowe,

3)

lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4)

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2017 r.,

5)

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 7. Ustala się:

1)

maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez zarząd w ciągu roku budżetowego w wysokości 1.000.000 zł i pożyczek do kwoty 500.000 zł,

2)

kwotę 3.000.000 zł, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

3)

roczne limity dla:
a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego
deficytu budżetu w kwocie

2.000.000 zł

b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
§ 8. Tworzy się w budżecie powiatu rezerwy w kwocie
1)

rezerwę ogólną

2.550.000 zł
1.275.000 zł
100.000 zł

2)

rezerwę na zadania oświatowe
w tym fundusz nagród dla nauczycieli

500.000 zł
32.885 zł

3)

rezerwę na pomoc społeczną

270.000 zł

4)

rezerwę na poręczenia dla SP ZOZ

100.000 zł

5)

rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

110.000 zł

6)

rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

195.000 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

