
      

Uchwała Nr VI/31/227/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia  29 marca 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. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt  

1) i 3), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 305) 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  

452.512,00 zł i zmniejsza się dochody bieżące  budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 831.881,65 zł, 

2) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

13.900,00 zł.  

2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 123.612.776,58 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 116.858.526,35 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.754.250,23 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  

2.660.934,17 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 1.583.068,44 zł.  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

1.399.896,04 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego  o kwotę 403.546,04 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 134.317.804,96 

zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 113.856.306,73 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.461.498,23 zł. 

 

 

 



§ 3. 

 

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

10.705.028,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu      

w kwocie 6.924.543,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych 

środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 2.282.620,38 zł oraz  wolnymi środkami w kwocie 

1.497.865,00 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 14.610.485,38 zł i rozchody budżetu                    

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

 

§ 4. 

 

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 4 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

 

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. 

§ 6. 

 

Wprowadza się zmiany w planie dotacji  podmiotowych dla: 

1)  powiatowych instytucji kultury,  

2)  działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,     

3)  innych podmiotów, 

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 7. 

 

Wprowadza się zmiany w planie dotacji  celowych na zadania własne powiatu 

realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 8. 

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu na zadania inwestycyjne 

na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z  załącznikiem nr 8 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021      

i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Ciechanowskiego 

 

/-/Sławomir Morawski 


