UchwałaNr 156/Bo4 notl
7arząda Powiatu w Kolbuszowej
zilnia2i października2017 r.
w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu
Kolbuszowskiegona dzień 30 września
2017roku.
Na podstawie art. 37 ustawy z dńa 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz.U. z20|6 r.,poz. l870 zpóźn.zm.),
ZarządPowiatuw Kolbuszowej
uchwala,co następuje:
$ 1. Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Powiafu
Kolbuszowskiego na dzień 30 września20|7 r', w brzmieniu jak załączr:rik
do
niniejszejuchwały.
$ 2. Informacjępodajesię do publicznejwiadomościpoptznzwywieszenie
na tablicy ogłoszeństarostwaPowiatowegooraz zalrtieszczeniena stronie BIP
powiatu.
$ 3. WykonanieuchwĄ powierzasię Staroście.
$ 4. Uchwaławchodziw Ęcie z dniempodjęcia.

Cz|onkowie Zarząilu Powiatu:
l . JózefKardvś

2. Wojciech
J.

JózefPrvmon

4 . Ryszard Suki
5 . HenrykWojdyło

Załącznikdo UchwałyNr l56,ł0v2ol7
ZarząduPowiatuw KoIbuszowej
z dnia 25 paździemika20|7 r'

Informacja o wykonaniubudżetuPowiatu
Kolbuszowskiego
roku (lrwartalna)
na dzień 30 września2017
1. Wykonaniebudżetu

BudżetPowiatuKolbuszowskiegona 2017 rok zostatuchwalonyUchwałąBudżetową
Powiatu KolbuszowskiegoNr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu
29 grudnia 2016 roku, na dzień 30 wrześniaf0|7 r. u|egł zmianom powodującym
poziomu:
zwiększenie
do następującego
- planowanedochody:
54238 497,20zł,
- planowanewydatki:
53 773 218,20 zl,
- planowananadwyżkabudŹetu: 465279 zł'.
Planowaneprzychody,czyli kred}tyi pożyczkiplanowanedo zaciągnięciaw roku bieżącym,
atakie irne przychodypo zmianach: 3 340 688 zł, ztego:
- kedyty i pożyczkiplanowanedo zaciągnięcia2 000 000 zł'
- wolneśrodki,
o których mowaw art.f17 llst.Zpkt 6 ustawyo fp 1 340 688 zt.
Planowanerozchody - spłatarat kedytów i pożyczek na kwotę 3 805 967 zł' z tego:
w 2016r, na poczetdofinansowania
z PRow 1 955 88,7zł.
kredytuzaciągniętego
spłata
Na dzień 30 września
2017roku zostaływykonane:
Dochody Powiatu na kwotę 35 994 352,06zI , co stanowi66,36o^planowanychpo
zmianachdochodówogółemna 2017rok, w tym:
- dochodybieżące:3323333|0'53 zt'
. dochodymajątkowe:3 661 041,53 zł'
Wydatki Powiatu na kwotę 28 309 336'89zł,co stanowi 52,65"h planowanychpo
zmianachwydatkówna 2017rok, w tym:
- wydatki bieżące:25 382 120'92zł,
- wydatkimajątkowe:2 927 f15'97 zł.
Prrychody Powiatu na kwotę 1 340 688'76zl wolneśrodkio których mowaw art' 217 ust.
2 pkt 6 ustawyo finansachpublicznych
Rozchody Powiatu na kwotę 3 341 697z|,w tym spłatakedytu na PRoW: 1 955 887 zł
Zobowięaria ogółemwyniosły:8 6|3 737 z|, w tym:
. kred}ty dfugoterminowew bankach 8 509 777 zł'
- pożyczkaw WFoSiGw
103960 zł'
budżetowych
3. Informacja o udzie|onychumorzeniachniepodatkowychna|eżności
niępodatkowvch
września
2017
r.
Powiat
Kolbuszowski
nie
umarzał
Do dnia30
należności
budŻetowych.
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