Uchwala Nr lg6lłOL{ Delt8
7'arządu Powiatu w Ko|buszowej
zdnia25lipca 2018r.
w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu budżefu Powiatu
Kolbuszowskiegona daeń30 czprwca2018roku.
Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych(Dz. U. z 20|7 r. poz.2077 z późn'zm.),
ZatządPowiatuw Kolbuszowej
uchwala,co następuje:
$ l. Przedstawia się informację o wykonaniu budżetu Powiatu
Kolbuszowskiegona dzień 30 czerwca20l8 roku,w brzrrrieniujakzałącznkdo
niniejszejuchwĄ'
s 2. Informację podaje się do publicznej wiadomości popt,Zez
wywieszeniena tablicy ogłoszeństarostwaPowiatowegooraz z'agieszczęniena
stronieBIP powiatu.
$ 3. Wykonanieuchwałypowierzasię staroście.
$ 4. Uchwaławchodaw Ęcie z dniempodjęcia.

Cz|onkowieZarządu Powiatu:
l . JózefKardyś

2 . WojciechCebulay.\..
JózefPrymon
4 . Ryszard S
5 . HenrykwojdyłĘ,'.

Załącznik
do UchwałyNr l96110!/20l8
zarząduPowiatuw Kolbuszowej
z dnia 25 lipca 20lE r.

Informacja o wykonaniu budżetuPowiatu Kolbuszowskiego
na dzień 30 czerwca2018roku (kwartalna)
1. Wykonanie budżetu

Powiatu
na 20|8 rok zostałuchwalonyUchwałąBudżetową
BudżetPowiatuKolbuszowskiego
grudnia
w
27
2017r.,
Rady
Powiatu
w
Kolbuszowej
dniu
KolbuszowskiegoNr XXXV/20512017
poziomu:
zwiększeniedo następującego
na dzień30 czerwca20|8 r. uległzmianompowodującym
. planowane
52 38ó |98,93 z|,
dochody.
- planowane
wydatki 53 928943,93zl,
. planowanydeficytbudŻetu- | 542745,00z|.
przychody
po zmianach: 2956 43521,z tego:
Planowane
- kredyy i pożyczkiplanowanedo zaciągnięcia
w rokubieĄcym 2 000 000 zł'
. wolneśrodki956 435zł.
Planowanerozchody- spłataratkredyów i poŻyczekna kwotę 1413 690 zł.
:
Na dzień30 czerwca20l 8 rokuzostaĘzrealizowane
po zmianach
DochodyPowiatuna kwotę 24 151|04,05z|, co stanowi46,|0o^planowanych
dochodówogółemna 20l8 rok,w tym:
- dochodybieŻące..
23 618948,32zł'
. dochodymajątkowe:53f |55,73 zt,.
po zmianach
Wydatki Powiatuna kwotę 20 025 549,67z|,co stanowi37,13o^p|anowanych
wydatkówna20l8 rok,w tym:
- wydatkibieĄce: l8 |7674|,02zł'
l 848808'59zł.
wydatkimajątkowe:
PrzychodyPowiatu na kwotę 956 435'35z|'
RozchodyPowiatuna kwotę 968 640'00zł.
Zobowiązania
ogółemwyniosły:9 180827'00 zł,w tym kredyy i pożyczkidfugoterminowe,
niewystąpiły'
wymagalne
zobowiązania
budżetowych
1. Informacjao udzie|onychumorzeniachniepodatkowychnależności
niepodatkowychnależności
W pierwszymkwartale20l 8 r. PowiatKolbuszowskinie umarzał
budietowych.
Kolbuszowa
2018-07-25

Załącznikdo UchwĄ Nr l9óĄofl2ol8
Zarządu Powiatu w KoIbuszowej
z dnia 25 lipca 2018r.

Informacjao wykonaniubudżetuPowiatuKolbuszowskiego
na dzień 30 czerwca 2018 roku (kwartalna)
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l8 |76741'02zł,
bieżące:
. wydatkimajątkowe:
l 848808'59zł.
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