
UCHWAŁA NR XV/102/2020 
RADY POWIATU W OLEŚNIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, 
art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 
z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649), Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII/93/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Oleskiego na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.213.723 zł”; 

2) w § 12 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do 
wysokości 213.723 zł”; 

3) w § 12 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany 
te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”. 

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
 
 

Ewa Cichoń 
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