
         

         

Uchwała Nr XLIV/266/2022 

                                                    Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 

Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r.   

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 223,                       

art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych                        

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje: 

 

§1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 395 930,63 zł, 

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 491 684,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                          

106 514 294,53 zł,             

w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 101 398 528,87 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 5 115 765,66 zł. 

 

§2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego na 2022 r. 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 

1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 675 883,46 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 402 824,19 zł.  

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 



1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 987 788,25 zł, 

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 402 824,19 zł. 

3. Wprowadza się zmiany  w planie wydatków majątkowych: 

     1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 688 095,21 zł. 

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                                

110 456 672,95 zł, 

 w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 97 132 915,40 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 323 757,55 zł. 

 

§3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi deficyt budżetu                         

w kwocie 3 942 378,42 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji 

papierów wartościowych w kwocie 1 669 838 zł, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowego z udziałem tych środków w kwocie  1 117 986,08 zł oraz wolnymi środkami,                

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 154 554,34 zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 4 330 162 zł (w tym: emisja papierów wartościowych – 

1 930 162 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych  – 2 400 000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 

4 330 162 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: 

1) kredytu w wysokości 250 000 zł, 

2) pożyczki w wysokości 30 162 zł, 

3) wykupu papierów wartościowych w wysokości 4 050 000 zł. 

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 272 540,42 zł, rozchody w wysokości                     

4 330 162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§4. 

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 



i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały.   

 

§5. 

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 

do niniejszej uchwały. 

§6. 

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi 

finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

§7. 

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania 

inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. 

2. Wydatki budżetu Powiatu Pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią 

prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

§8. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku. 

 

§9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega 

ogłoszeniu.  


