Uchwała Nr 309/ 17
Zarządu Powiatu Obornickiego
z dnia 31 stycznia 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) oraz § 10 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/152/16 Rady
Powiatu Obornickiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na
rok 2017, 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 uchwałą Rady Powiatu
Obornickiego Nr XXIX/156/17 z dnia 26 stycznia 2017 r., wprowadza się poniższe
zmiany:
§1
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu zwiększając je o 347,79 zł,
w związku z czym po zmianach dochody budżetu powiatu na rok 2017 będą
wynosiły 54 321 463,70 zł, z tego:
46.827.826,70 zł
- dochody bieżące w kwocie
- dochody majątkowe w kwocie 7.493.637,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu zwiększając je o 347,79 zł,
w związku z czym po zmianach wydatki budżetu powiatu na rok 2017 będą
wynosiły 62 656 529,70 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie
44.297.730,70 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.358.799,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizacje zadań z zakresu administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
zwiększa się dochody o 347,79 zł, z tytułu wpłaty komorniczej (odsetki od dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem).
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
2. W rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – w ramach planu finansowego dokonuje
się przesunięcia kwoty 385 zł z wynagrodzeń do wydatków rzeczowych celem
zabezpieczenia ZFSS w prawidłowej wysokości.
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