
       

Uchwała Nr VI/21/173/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 24 lipca 2020 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 

237 ust. 2 pkt 1), 2) i 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.        

z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów  budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie             

z załącznikiem nr 1 do uchwały: 

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

18.997,80 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego             

o kwotę 46.966,80 zł, 

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

598.000,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego     

o kwotę 450.000,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 116.542.459,12 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 114.541.753,12 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 2.000.706,00 zł. 

  

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie              

z załącznikiem nr 2 do uchwały: 

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

191.020,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego      

o kwotę 238.989,00 zł.  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 348.000,00 

zł i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

180.000,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 118.984.278,37 zł,         

w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 111.083.438,37 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 7.900.840,00 zł. 

 

§ 3. 

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z  realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszej uchwały.  

 



§ 4. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, na mocy porozumień              

z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 

rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega 

ogłoszeniu. 

 

 

 

 

         Przewodniczący  

       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

            /-/  Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


