
           

    Uchwała Nr  VI/48/352/2022    
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia  30 maja 2022 roku 
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 9) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                           
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 
ust. 1 pkt 1) – 5), art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 8), art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, 
art. 237 ust. 2 pkt  1) i 2), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu  uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów  budżetu powiatu ciechanowskiego 

na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

540.886,90 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 37.200,00 zł, 

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

600,00 zł  i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 290.000,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 

123.379.300,29 zł,  w  tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 116.450.373,29 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 6.928.927,00 zł. 

  

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 

2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: 

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

2.045.186,12,12 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 1.836.499,22 zł,  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

462.500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego  o kwotę 456.900,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 

140.687.289,91 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 118.316.064,56 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 22.371.225,35 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 

uchwały. 

 

§ 5. 

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 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 

zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie 

z  załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7. 

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 

r. -Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 

do uchwały. 

 

§ 8. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022                 

i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 

Ciechanowskiego 
 

/-/ Sławomir Morawski 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


