
 

 

UCHWAŁA NR XVI/110/2020 

RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 93.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1  

do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 71.441.480,84 zł z czego dochody 

bieżące  wynoszą 68.268.139,84  zł  a dochody majątkowe 3.173.341,00 zł. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 73.241.480,84 zł, z czego: wydatki 

bieżące wynoszą 68.040.965,84 zł, a wydatki majątkowe 5.200.515,00 zł. 

3. Tabela nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku  

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok" 

otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Tabela nr 7 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku  

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Wykaz wydatków związanych z realizacją  rocznych 

zadań inwestycyjnych " otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

4. Tabela nr 9 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XV/102/2019  z dnia 18 grudnia 2019 roku  

w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok "Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku" otrzymuje brzmienie, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. W uchwale nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie  

budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok w § 10 w ust. 2 w pkt 1 po literze "a" dodaje się literę "b" 

o następującym brzmieniu: 

"b) wydatków majątkowych". 

§ 2. Zwiększa się z wolnych środków z lat ubiegłych przychody budżetu o kwotę 200.000,00 zł, którą 

przeznacza się na pokrycie niedoboru wynikającego z niniejszej uchwały. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego: 

E. Kleśta
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