
         

         

Uchwała Nr XXXIX/243/2022 

                                                    Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 30 marca 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. 528), art. 211, art. 212, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 

ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) 

oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                       

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 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 1 402 738,29 zł, 

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 34 196,00 zł. 

2. Plan dochodów budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                          

92 332 144,29 zł,             

w tym:  

1) dochody bieżące w kwocie 90 868 883,29 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 1 463 261,00 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 2 546 429,99 zł, 

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 177 887,70 zł.  



2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących: 

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 407 475,99 zł, 

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 283 280,70 zł. 

3. Wprowadza się zmiany  w planie wydatków majątkowych: 

     1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 138 954,00 zł,  

     2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 894 607,00 zł. 

4. Plan wydatków budżetu Powiatu Pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi                                

95 001 982,29 zł, 

 w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie 85 223 390,29 zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 9 778 592,00 zł. 

 

§ 3. 

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

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszej 

uchwały.   

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

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 5. 

Dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi 

finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 6. 

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 

 

§ 7. 

Paragraf 11 Uchwały Budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 

Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości                       

2 000 000 zł, 

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

(1 669 838 zł), spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,                       

pożyczek i emisji papierów wartościowych (4 330 162 zł) oraz wydatkowania środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 000 000 zł), 

3) przekazania uprawnień innym jednostkom budżetowym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 340 000 zł rocznie, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem 

takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

przedsięwzięcia, 

5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym wydatków na zadania 

inwestycyjne bez wprowadzania nowych inwestycji i rezygnacji                                               

z dotychczasowych inwestycji, 

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu w ramach działu,                        

w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, 

związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków 

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie 



pogorszą wyniku budżetu,  

7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej 

kwoty 6 500 000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i 

remontów, 

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach, 

9) przekazywania podległym jednostkom budżetowym informacji niezbędnych do 

opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

10)  dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami 

klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,  

11)  dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia                 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych                          

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa, 

12)  dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych 

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy 

wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

§ 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.  

https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(258)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT

