PROJEKT

Uchwała Nr XXXIII/221/2021
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: uchwały budżetowej powiatu na 2022 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 2020r., poz. 920 ze zm.1), art. 212, art. 214, art. 217
ust. 2 pkt 8, 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 2021r., poz. 305 ze zm.2),
Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie 116.197.279,35 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 106.374.047,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9.823.232,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2.1) Ustala się wydatki powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie 122.704.936,15 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 106.244.105,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 16.460.831,15 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 6.507.656,80 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 444.495,50 zł, przychodami jednostek samorządu
terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
w kwocie 454.804,00 zł, oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 5.608.357,30 zł.
2) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:
a) przychody budżetu - kwota 7.977.100,80 zł,
b) rozchody budżetu - kwota 1.469.444,00 zł.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2021r., poz. 1038, poz. 1834.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2021r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927,
poz. 1981, poz. 2270.
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4. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 230.000,00 zł,
2) celowe w kwocie ogółem 4.605.625,00 zł, z tego na:
a) oświatę (w tym odprawy emerytalne) - 2.708.625,00 zł,
b) waloryzację płac dla administracji i obsługi - 1.200.000,00 zł,
c) pomoc społeczną i rodzinę - 280.000,00 zł,
d) organizacje pozarządowe - 87.000,00 zł,
e) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 30.000,00 zł,
f) zarządzanie kryzysowe - 300.000,00 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 wpływy za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane na podstawie
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki związane z pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane
z środków na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej:
a) wydatków bieżących w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku
pracy nie zmieniając ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie na ten cel,
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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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami o realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich
albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,
o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu.
13. 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.
14. Ustala się sumę 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 z mocą obowiązywania od 1 stycznia
2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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