
 

Uchwała Budżetowa Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok 
 

 Nr VI/27/201/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 grudnia 2020 roku 
 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5) pkt. 8) lit d) 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, art. 214, 

art. 215, art. 217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 

i art. 264 ust. 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. 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 

122.388.402,57 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie:     116.070.252,34 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie:  6.318.150,23 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 

129.312.945,57 zł, w tym: 

1)  wydatki bieżące w kwocie 111.610.797,34 zł, 

2)  wydatki majątkowe w kwocie      17.702.148,23 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie  

6.924.543,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu           

w kwocie 6.924.543,00 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 3.905.457,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza 

się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach 

poprzednich. 

3. Przychody budżetu w wysokości 10.830.000,00 zł i rozchody budżetu                            

w wysokości 3.905.457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 



 

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 

 

 

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 

3.905.457,00 zł, 

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, 

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.924.543,00 zł. 

 

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  1.050.000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu  w wysokości  1.212.000,00 zł, 

w tym na:  

1) wydatki bieżące oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki  

wychowawczej w szkołach i placówkach wychowawczych oraz wydatki 

związane ze skutkami podwyżek w związku z awansami zawodowymi            

w  wysokości  1.030.000,00 zł, 

2) wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 182.000,00 zł. 

 

§ 6. 

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

2. 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 5 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. 

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla: 

1)  powiatowych instytucji kultury w wysokości 2.647.275,00 zł, 

2)  działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół 

i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 5.008.500,00 zł, 

3)  innych podmiotów w wysokości  98.320,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty 

zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 

500.000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 7 do uchwały. 

 



 

§ 8. 

Ustala się limity wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2020 rok 

nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową  zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

 

 

 

§ 9. 

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących 

działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 

wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

 

§ 10. 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki 

bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu 

środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących    

i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. 

Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub 

likwidacji zadania istniejącego, 

b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie 

wydatków na wynagrodzenia  i uposażenia ze stosunku pracy wraz                               

z pochodnymi, 

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej 

kwoty 10.000.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania 

inwestycji i remontów, 

3) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 

6.000.000,00 zł, 

4) lokowania w trakcie roku budżetowego wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 

 

§ 11. 

Do budżetu powiatu dołącza się plan dochodów na 2021 rok związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu 

Państwa. 

 

§ 12. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 



 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku obowiązuje w roku 

budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

/-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

 

 


