
Uchwała Nr 162/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 października 2020 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 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), 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 2019r. , poz. 869 ze zm.) oraz art. 

15zn pkt 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.) Zarząd 

Powiatu  uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

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

2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały. 

Zwiększa się  dochody bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok o kwotę 

282.680,84 zł. 

2. Plan dochodów budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

119.767.721,65 zł,  w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie:       116.899.608,65 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie:      2.868.113,00 zł.  

 

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego  na 2020 

rok,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do  uchwały. 

Zwiększa się  wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok o kwotę 

331.924,84 zł i zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu ciechanowskiego na  

2020 rok o kwotę 49.244,00 zł. 

2. Plan wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego ogółem po zmianie wynosi  

122.209.540,90 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie:       113.216.348,90 zł, 

2)  wydatki majątkowe w kwocie:     8.993.192,00 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 2020 i podlega 

ogłoszeniu. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta 

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

 

 

 

 

 

 

 


