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UCHWAŁA NR XXVIII/287/18
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia
28 grudnia 2017 r.
Na podstawie art.12 pkt.5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 995 ze zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej na 2018r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXIV/241/17 z dnia
28 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej
nr XXVI/259/18 z dnia 12 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §3 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2018r.
stanowi planowany deficyt w kwocie 8 162 505,39 zł. Jako źródło pokrycia deficytu w 2018r. planuje
się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu
wynikające z rozliczeń kredytów - w wysokości 5 562 505,39 zł oraz nowo zaciągany kredyt na ogólną
kwotę 10 000 000,00 zł.”;
2) w §4 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 562 505,39 zł,
pochodzących z:
1) kredytów w kwocie 10 000 000,00 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu
wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 562 505,39 zł”;
3) §5 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. do
kwoty 14 000 000 zł w tym limit na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 4 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 2 600 000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty
7 400 000 zł.”;
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4) w §9 ust.1 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie:
„4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 10 000 000,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na terenie powiatu w sposób określony w statucie.
Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

