PROJEKT

Uchwała Nr XVI/109/2020
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2020 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 2019r., poz. 511 ze zm.1), art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3 i 4
i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r.,
poz. 869 ze zm.2),
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2020 rok przyjętej uchwałą Nr XV/101/2019 Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, zmienionej uchwałą
Nr 167/2020 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 stycznia 2020 roku,
wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:
1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 70.969,00 zł. Planowana kwota dochodów powiatu
po zmianach wynosi 105.872.372,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 104.320.832,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.551.540,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 70.969,00 zł. Planowana kwota wydatków powiatu
po zmianach wynosi 111.409.910,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 102.326.406,31 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 9.083.503,69 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w planie dotacji
i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w zestawieniu
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 4 do niniejszej uchwały.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2019r., poz. 1571, poz. 1815.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2018r., poz. 2245; Dz. U. z 2019 r., poz. 1649.

1

PROJEKT

§ 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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