
 

 

Autopoprawka 

do projektu 

Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego 

z dnia 29 maja 2014 roku  
 

 

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. 

 

 
 

Do § 1 wprowadzić poniższe zmiany: 

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

758  Różne rozliczenia 
71.200 - 

 75802 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 

71.200 - 

  

Środki na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 

granicach miast na prawach powiatu (§ 6180) 

71.200 - 

Dostosowanie wysokości środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na realizację zadania 

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w 

miejscowości Rokitno Szlacheckie” do kwoty przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr ST4/4824/351/14 z dnia 

6.05.2014 r. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty dochodów ujęte                

w uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY OGÓŁEM 94.054 61.589 

Dochody bieżące 1.854 61.589 

Dochody majątkowe 
92.200 - 

 

 

 

 



Do § 2 wprowadzić poniższe zmiany: 
 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

600  Transport i łączność 
71.200 - 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 
71.200 - 

  
2)  wydatki majątkowe – wydatki na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne 

71.200 - 

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 

S odcinek Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie” pochodzących z rezerwy 

subwencji ogólnej w związku z otrzymaną decyzją finansową. 

 

 

W związku z dokonanymi zmianami dotychczasowe kwoty wydatków ujęte w 

uchwale zastąpić jak niżej:  

 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 

WYDATKI OGÓŁEM 94.054 82.589 

Wydatki bieżące ogółem 1.854 61.589 

Wydatki majątkowe ogółem 92.200 21.000 

 

 

Do dotychczasowego § 4 wprowadzić: 

 

- zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek 

Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w miejscowości Rokitno Szlacheckie” – 

zastąpienie zmniejszonego udziału Budżetu Państwa w wysokości 71.200 zł 

środkami własnymi powiatu w wyniku przyznania niższego dofinansowania, 

 

Plan po dokonanych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej  

autopoprawki. 

 
 

W związku z odbytą w dniu 20 maja 2014 r. Nadzwyczajną Sesją Rady 

Powiatu Zawierciańskiego, aktualizacji ulegają dotychczasowe załączniki: 

 

- Nr 1 „Przychody i rozchody na 2014 r.” 

- Nr 3 „Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej” 

będące załącznikami do niniejszej autopoprawki. 



 

Ponadto: 

 

Dotychczasowy § 7  otrzymuje poniższe brzmienie: 
 

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a 

planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 13.663.573 zł, który 

sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 

9.258.906 zł z czego kredyty – 8.609.978 zł, pożyczki – 613.928 zł oraz z II 

transzy pożyczki / zaciągniętej w 2013 r./ w kwocie 35.000 zł, a także części 

wolnych środków w wysokości 4.404.667 zł  

 

Dotychczasowy § 8  otrzymuje poniższe brzmienie: 

 

W wyniku dokonanych zmian roczne limity dla zobowiązań z tytułu pożyczek i  

kredytów planowanych do zaciągnięcia na poniższe tytuły nie uległy zmianie i  

przedstawiają się następująco : 

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  4.000.000 zł 

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie         11.372.303 zł 

  w tym: 

  - w 2014 r.     9.223.906 zł 

  - w 2015 r.     2.148.397 zł 

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

  zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie             0 zł 

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych  

   ze środków pochodzących z budżetu UE  w kwocie         0 zł 

 

 

 

 

 


