
            

     Uchwała Nr VI/52/382/2022         

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia  13 października 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. 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: 

       Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  18.250,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 130.702.141,77 zł,  w  

    tym: 

1) dochody bieżące w kwocie: 121.142.768,12 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  

169.150,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego 

o kwotę 150.900,00 zł,  

2) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę 

59.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu 

ciechanowskiego  o kwotę 59.000,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem wynosi 147.570.131,39 zł,  

w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 123.189.612,89 zł,  

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.380.518,50 zł. 

 

 

§ 3. 

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 3 do uchwały. 

 

 

§ 4. 

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na zadania 

inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z  załącznikiem 

nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 



 

 

§ 6. 

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

ogłoszeniu. 

 

 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Ciechanowskiego 
 
 

/-/ Zenona Babicz 
 
 
 


