
UCHWALA NR 0025.96.132.2016
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 09 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2017 rok

ra podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
G.t. Dz. U. 2013.885 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ ]

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2017 rok w brzmieniu załącznika
Nr l do uchwały.
Do projektu uchwały budżetowej dołącza się:

- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2,
- materiały informacyjne w brzmieniu załącznika Nr 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PROJEKT

UCHWALANR ... ./ .. ./2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia ... grudnia 2016 roku

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na
I finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2017 oraz
I spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzqdzie
powiatowym (j.t, Dz.U. 2016. 814 ze zm.) oraz art. 89 ust. l pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpdia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. DZ.U.2013.885 ze zm.) Rada Powiatu
Kols~ego uchwala co następuje:

§ 1

Z~~i1gnąć długoterminowy kred~ bankowy w ~sokości 4000000,00 zł (słownie: c~ery
miliony zł 00/100) z przeznaczeruem na finansowarue planowanego deficytu budżetu powiatu
w rok 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§2

Kredyt o którym mowa w § l zostanie spłacony z dochodów własnych powiatu.

§3

ZabeLi'pieczenie kredytu będzie stanowił weksel in blanco.

§4

Okres spłaty rat kredytu, o którym mowa w § l ustala się na dziesięć lat tj. od 2018 roku do
2027 roku.

§5

Wyka anie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Tomicki



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr .... ./2016
Rady Powiatu Kolskiego

z dnia .... grudnia 2016 roku

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, kredyt bankowy w wysokości
4

1

000 000,00 zł przewiduje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

I Wobec powyższego podjęcie uchwały Rady Powiatu Kolskiego uważa się za
uzasadnione.



PRO~EKT
Załącznik Nr l
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego

r 0025.96.132.2016 z dnia 09 listopada 20 l6
roku w sprawie projektu uchwały budżetowej
Powiatu Kolskiego na 2017 rok

UCHWALA NR ..... ./ .... ./2016
RADY POWIATU KOLSKIEGO

Z dnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, 51 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
° smrorządziepowiatowym (j.t, Dz. U. 2016.814 ze zm.) oraz art. 212,214 pkt 1,215,222,235-
237,1258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (j.t. Dz. U.
2013.885 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 rok
w wysokości 74 730 996,91 zł

z tego:

I) dochody bieżące

'2i) dochody majątkowe
z~odnie z załącznikiem nr 1

w wysokości 71 992476,16 zł

w wysokości 2738520,75 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. l obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat w wysokości 8 546 612,00 zl
zgodnie z załącznikiem nr 3

~) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w wysokości 1 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu w wysokości 1141 663,00 zł

4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi w wysokości 1728212,16 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1



5) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7

§2

l. U tala się wydatki budżetu Powiatu Kołskiego na 2017 rok
w wysokości 77 714 932,99 zl

godnie z załącznikiem nr 2

2. Wydatki, o których mowa w ust. l obejmują wydatki bieżące

zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

3. W1 datki, o których mowa w ust. l obejmują wydatki majątkowe
w wysokości 12 798145,63 zł

w wysokości 64 916 787,36 zl

zgodnie z załącznikiem nr 5
4. ota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

w wysokości 8 546612,00 zl
I zgodnie z załącznikiem nr 4

21) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej w wysokości l 000,00 zl

I zgodnie z załącznikiem nr 2
5. Wydatki, o których mowa w ust. I obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków

p I chodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
( FTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
z-wrotowi na 2017 r.

zgodnie z załącznikiem nr 10

§3

UstaJla się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów
publ cznych
zgo nie z załącznikiem nr 6

§4

l . R' żnica między dochodami a wydatkami w kwocie 2983936,08 zł stanowi deficyt budżetu
pow atu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym
2. Ustala się:

) Przychody budżetu powiatu w wysokości 4 000 000,00 zl

2



§ 10

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2017 roku w
kwooie 4 000 000,00 zł.

§11

Ustal~ się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2017 na wykonanie zobowiązań z
tytuhl poręczenia kredytów do wysokości 919272,28 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Kolskiego

Marek Tomleki
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