
             
     Uchwała Nr VI/50/372/2022         

Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia  05 września 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2), 6) i 
8), art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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  

4.180.197,48 zł i zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego   

o kwotę    3.657.043,24 zł, 

2) zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

2.475.000,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę  2.540.000,00 zł.  

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 130.584.455,06 zł,             

w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 121.025.081,41 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie: 9.559.373,65 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  

4.616.125,74 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego o kwotę 4.102.971,50 zł,  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

3.335.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego  o kwotę 3.070.000,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 147.452.444,68 zł,  

w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 123.071.926,18 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.380.518,50 zł. 

 

§ 3. 

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

16.867.989,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 

3.110.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 

3.759.767,31 zł oraz  wolnymi środkami w kwocie 9.998.222,31 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 3.890.000,00 zł pochodzące z kredytu przeznacza się 

na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów zaciągniętych w latach 

poprzednich. 

3. Przychody budżetu w wysokości 20.757.989,62 zł i rozchody budżetu w wysokości  

3.890.000,00 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 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 
 
 
 


