
         

Uchwała Nr VI/28/215/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 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 pkt 1) – 5),  

art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt  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 2021 rok, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

1.167.643,66 zł, 

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

450.000,00 zł.  

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 124.006.046,23 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 117.237.896,00 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.768.150,23 zł. 

  

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie  

z załącznikiem nr 2 do uchwały: 

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

1.198.643,66 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 31.000,00 zł.  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

1.913.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego  o kwotę 650.000,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 131.743.589,23 

zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 112.778.441,00 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.965.148,23 zł. 

 

§ 3. 

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

7.737.543,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu        

w kwocie 6.924.543,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 



dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 

305.135,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 507.865,00 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 11.643.000,00 zł i rozchody budżetu                    

w wysokości 3.905.457,00 zł, 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 2021 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 2021      

i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Ciechanowskiego 

 

/-/Sławomir Morawski 


