
 
 

UCHWAŁA NR XXII/147/20 

RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu  

Powiatu Wołowskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. 

z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o  kwotę 589.520,50 zł.  

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zwiększa się rezerwę 

ogólną o 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają 

zwiększeniu o  kwotę 56.087,50 zł. 

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Przychody i rozchody 

budżetu w 2020 r.” zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Dochody budżetu i wydatki 

budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 

30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Dochody i wydatki na realizację 
projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 

2020 wynosi:  

1. Dochody w łącznej kwocie 67.667.669,55 zł  
    w tym:  

      a) dochody bieżące w kwocie 65.802.863,55 zł  

      b) dochody majątkowe w kwocie 1.864.806,00 zł  
  

2. Wydatki w łącznej kwocie 69.913.967,55 zł  

    w tym:  
      a) wydatki bieżące w kwocie 65.479.579,55 zł  

      b) wydatki majątkowe w kwocie 4.434.388,00 zł 
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§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 

 

2.246.298,00 zł  

    który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:  
     a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 727.333,21 zł  

     b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

 

948.964,79 zł 
     c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym      570.000,00 zł 

  

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 
     z następujących tytułów:    

4.246.298,00 zł  

    a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  1.327.333,21 zł 

 
    b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 

 

     948.964,79 zł,  

    b) zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                      1.970.000,00 zł 
  

  

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  
     z następujących tytułów:    

2.000.000,00 zł  

a) wykupu obligacji  2.000.000,00 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.  

§ 4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 

570.000,00 zł.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego: 

Janusz Kawalec
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