
Uchwała Nr 241/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 

rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

     Zwiększa się  dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 rok o kwotę  

     572,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

126.411.032,67 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie:       119.050.065,44 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie:     7.360.967,23 zł.  

 

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego na 2021 

rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: 

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego o kwotę  

355.221,69 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu 

ciechanowskiego  

o kwotę 354.649,69 zł.  

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

136.281.324.87 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie:       116.101.496,70 zł, 

2)  wydatki majątkowe w kwocie:   20.179.828,17 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. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego. 

§ 5. 

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

i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

              Członkowie Zarządu Powiatu: 

/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński       

/-/ Wojciech Rykowski       

/-/ Stefan  Żbikowski                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 


