PROJEKT

Uchwała Nr V/23/2019
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm. 1), art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3
i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r.,
poz. 2077 ze zm.2),
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody powiatu na rok 2019 w łącznej kwocie 96.089.873,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 95.786.706,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 303.167,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2019 rok w łącznej kwocie 100.751.980,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 90.540.944,03 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 10.211.035,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2) Wydatki budżetu określone w pkt 1 lit. b przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 1) Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.662.107,00 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.000.000,00 zł oraz
z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu
(na koniec 2017r.), wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 662.107,00 zł.
2) Wysokość przychodów i rozchodów budżetu ogółem po zmianach wynoszą:
a) przychody budżetu - kwota 5.245.479,00 zł,
b) rozchody budżetu - kwota 583.372,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 400.000,00 zł,
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2) celowe w kwocie ogółem 4.761.984,00 zł, z tego na:
a) oświatę (w tym na odprawy emerytalne) - 1.280.222,00 zł,
b) podwyżki płac - 448.393,00 zł,
c) odprawy emerytalne - 416.369,00 zł,
d) pomoc społeczną i rodzinę - 300.000,00 zł,
e) organizacje pozarządowe - 87.000,00 zł,
f) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł,
g) zarządzanie kryzysowe - 200.000,00 zł,
h) inwestycje w jednostkach oświatowych oraz dofinansowanie inwestycji szpitali
powiatowych - 2.000.000,00 zł.
5. Ustala się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań
w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie
z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 8.000.000,00 zł, w tym:
1) z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
2) z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 4.000.000,00 zł na sfinansowanie
planowanego deficytu powiatu.

10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej:
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a) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel,
b) między zadaniami ujętymi w ramach wydatków majątkowych nie zmieniając ogólnej kwoty
zaplanowanej w budżecie na ten cel;
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu.
11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych kredytów
i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu,
z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4.000.000,00 zł.
12. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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