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UCHWAŁA NR XIX/152/20
RADY POWIATU W RYBNIKU
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2020 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 920) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia
13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 23),
w związku art. 211 i 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu na 2020 rok polegających na:
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę: 67.319,00 zł
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę: 334.058,53 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
Uchwały
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę: 70.862,10 zł
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę: 351.640,56 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Zmniejszyć przychody budżetu o kwotę 21.125,13 zł
§ 3. W związku z § 2 niniejszej Uchwały Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr X/92/19 Rady Powiatu
w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2020 rok wraz
załącznikami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4. W Uchwale Nr X/92/19 w sprawie uchwały budżetowej powiatu Rybnickiego na 2020 rok wraz
załącznikami z dnia 28 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1.1 Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości: 59.176.595,44 zł zastępuje
się kwotą: 55.883.767,95 zł – w tym:
- dochody bieżące: 57.674.113,76 zł zastępuje się kwotą: 53.491.521,82 zł
- dochody majątkowe: 1.502.481,68 zł zastępuje się kwotą: 2.392.246,13 zł
2) W § 1.2 Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji
budżetowej w wysokości: 64.262.148,29 zł, zastępuje się kwotą 61.486.199,77 zł – w tym:
- wydatki bieżące: 57.954.629,62 zł zastępuje się kwotą: 56.032.094,18 zł
- wydatki majątkowe: 6.307.518,67 zł zastępuje się kwotą: 5.454.105,59 zł
3) § 1.8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 5.602.431,82 zł. Źródłem
pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych: 5.038.334,93 zł oraz niewykorzystane
środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
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finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków: 564.096,89 zł Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości:
5.602.431,82 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 8 do niniejszej Uchwały”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Tokarz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XIX/152/20 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zmiana
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona
-401 377,53
środowiska
-401 377,53
Dochody majątkowe
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego
-334 058,53
na inwestycje
Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego
-67 319,00
na zadania bieżące
Razem:

-401 377,53
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Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XIX/152/20 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Zmiana
Treść
Gospodarka komunalna i ochrona
-422 502,66
środowiska
-422 502,66
Pozostała działalność
wydatki bieżące na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5
-70 862,10
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

-351 640,56

Razem:

-422 502,66
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Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XIX/152/20 Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 15 grudnia 2020 r.
"Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: X/92/19
Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 listopada 2019 ".
Przychody budżetu Powiatu na 2020 rok
§ 905
Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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
0,00 zł
§ 906
Przychody 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
564 096,89 zł
§ 957
Nadwyżki z lat ubiegłych
5 038 334,93 zł
Ogółem przychody
5 602 431,82 zł

