UCHWAŁA NR XXV/213/2021
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym) (Dz.U. z 2020 r. poz. 920ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. ) Rada Powiatu Choszczeńskiego
uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie
84 150 511,77 zł
z tego:
dochody bieżące
65 491 101,73 zł
dochody majątkowe
18 659 410,04 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie
91 031 955,77 zł
z tego:
wydatki bieżące
62 336 370,11 zł
wydatki majątkowe
28 695 585,66 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie
6 881 444,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganego kredytu
3 000 000,00 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych
3 881 444,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w
kwotach:
1) przychody
7 568 048,00 zł,
2) rozchody
686 604,00 zł,
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
769 978,00 zł,
2) celowe w kwocie
2 684 000,25 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
120 000,00 zł,
b. oświatę
1 714 000,00 zł,
c. pomoc społeczną
200 000,00 zł,
d. inwestycyjną
650 000,25 zł.
§ 6. Dochody i wydatki:
1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie
z załącznikiem Nr 5,
§ 7. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych,
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a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie
864 396,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie
137 771,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie
2 272 287,00 zł
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie
202 020,00 zł
§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek
budżetowych (Załącznik Nr 10) w kwotach:
1) dochody
261 466,00 zł,
2) wydatki
261 466,00 zł,
§ 9. Dochody i wydatki:
1) z tytułu opłat i utrzymania przystanków komunikacyjnych na 2022 r., zgodnie
z załącznikiem Nr 11;
2) związane z ochroną środowiska w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12;
§ 10. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg
Samorządowych w wysokości 13 303 134,00 zł oraz wydatki na realizację zadań
w części finansowanej tymi środkami w wysokości 13 303 134,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 13.
§ 11. Ustala się dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie
z załącznikiem Nr 14.
§ 12. Ustala się dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych w 2022 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 15.
13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł;
2) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 000,00 zł;
§ 14. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13,
do wysokości kwot w nim określonych;
§ 15. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;
3) 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;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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;
5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż
bank wykonujący obsługę bankową budżetu;
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze
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a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków
europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków
europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) o
ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ mgr Eugeniusz Nykiel

