
Uchwała Nr 84/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) art. 222 ust.4, art. 237 ust. 2 pkt. 1) i art. 257 
pkt. 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 
r.,poz.305 ze zm.),  Zarząd 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 na 2022 rok o kwotę  

     223.007,00 zł. 

 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

128.607.972,82 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie:       118.983.599,17 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie:      9.624.373,65 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 na 2022 rok o kwotę 

    323.400,07 zł i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022  

     rok o kwotę 193.393,07 zł, 

2) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok o kwotę  

    93.000,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

145.155.962,44 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie:       121.044.443,94 zł, 

2)  wydatki majątkowe w kwocie:   24.111.518,50 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. 

 

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 Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

 

§ 6. 

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

ogłoszeniu. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski  Wicestarosta 

/-/ Adam Krzemiński   

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
do zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

 
 

W planie dochodów dokonano następujących zmian: 

1. Dochody bieżące: 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 czerwca br. – znak  

WF-I.3112.11.33.2022 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

14.598,00 zł), 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 czerwca br. – znak  

WF-I.3112.11.34.2022 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

159.427,00 zł - środki pochodzą z rezerwy celowej), 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 czerwca br. – znak  

WF-I.3112.11.37.2022 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

5.600,00 zł), 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 czerwca br. – znak  

WF-I.3112.11.39.2022 (dział 754 rozdział 75411 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

20.906,00 zł), 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem  

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 czerwca br. – znak  

WF-I.3112.18.23.2022 (dział 853 rozdział 85321 par. 2110 zwiększenie o kwotę 

10.440,00 zł), 

− zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa zgodnie z pismem 

Ministra Finansów z dnia 13 czerwca br. – znak ST3.4752.4.2022.p (dział 758 

rozdział 75814 par. 2700 zwiększenie o kwotę 12.036,00 zł) – środki z Funduszu 

Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z 

kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

   

  

W planie wydatków dokonano następujących zmian: 

1. Wydatki bieżące: 



− wprowadzono do planu kwotę 200.531,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

(dział 754 rozdział 75411) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Ciechanowie, 

− wprowadzono do planu kwotę 10.440,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 

(dział 853, rozdział 85321) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z 

przeznaczeniem  na działalność Zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, 

− wprowadzono do planu kwotę 12.036,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na 

realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o 

których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w 

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dział 801, rozdział 

80120) dla I Liceum Ogólnokształcącego kwota 4.720,60,00 zł i dla Zespołu Szkół 

Nr 2 w Ciechanowie kwota 4.964,00 zł, dział 801, rozdział 80115 § 2540 kwota 

1.463,28 zł i dział 854, rozdział 85404 § 2540 kwota 888,12 zł),  

 Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczących środków na 

pomoc dla Obywateli Ukrainy dokonano na podstawie § 7 pkt. 1 Uchwały Nr VI/46/347/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

 

Z rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków bieżących w kwocie 9.950,00 zł (dział 

851, rozdział 85195) i plan wydatków majątkowych w kwocie 93.000,00 zł (dział 750, rozdział 

75095 z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. ”Zmiana układu funkcjonalnego 

pomieszczeń zajmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie na 

IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7”). 

 

Ponadto, proponowane zmiany w planie wydatków bieżących powiatu 

ciechanowskiego na 2022 rok, wprowadza się zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek, 

dokonując przesunięć  między paragrafami w planach finansowych tych jednostek.  

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 


