Uchwała Nr 378/ 17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
W uchwale Nr XXVIII/152/16 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej uchwałami Rady Powiatu
Obornickiego Nr XXIX/156/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr XXX/162/17 z dnia
23 lutego 2017 r., Nr XXXI/171/17 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXXII/176/17 z dnia
27 kwietnia 2017 r., Nr XXXIII/181/17 z dnia 25 maja 2017 r, Nr XXXIV/186/17 z dnia
20 czerwca 2017 r., Nr XXXV/189/17 z dnia 20 lipca 2017 r., Nr XXXVI/192/17 z dnia
24 sierpnia 2017 r., Nr XXXVII/199/17 z dna 28 września 2017 r. oraz uchwałami
Zarządu Powiatu Obornickiego Nr 309/17 z dnia 31 stycznia 2017 r., Nr 342/17
z dnia 9 maja 2017 r., Nr 345/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr 353/17 z dnia 10 lipca
2017 r., Nr 365/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wprowadza się poniższe zmiany:
§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zwiększając je
o 79.831,00 zł, w związku z czym po zmianach dochody budżetu powiatu na rok
2017 będą wynosiły 55 306 179,50 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie
47.535.570,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.770.609,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej zwiększając je o 79.831,00 zł, w związku z czym dochody te po zmianach
będą wynosiły 6 701.421,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zwiększając je
o 79.831,00 zł, w związku z czym po zmianach wydatki budżetu powiatu na rok
2017 będą wynosiły 65 389.496,50 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie
45.608.268,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
19.781.228,29 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§4
Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej zwiększając je o 79.831,00 zł, w związku z czym wydatki te po zmianach
będą wynosiły 6 701.421,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

1. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27 września 2017 r. znak: FBI.3.111.321.2017.8 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85321
– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - o kwotę 14.564 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 27 września 2017 r. znak: FBI.3.111.322.2017.8 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85321
– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - o kwotę 627 zł,
z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w art. 6ca ust 1 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
3. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 29 września 2017 r. znak: FBI.3.111.315.2017.3 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 85508
– Rodziny zastępcze - o kwotę 64.640 zł, z przeznaczeniem na realizację
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – dodatek wychowawczy.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
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