UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2020 ROK
Nr XVI/118 /2019
RADY POWIATU W ZWOLENIU
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z
2019r. poz.511, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.222, art. 242, art.
243, art 258, art. 264 ust.3i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz.869, z późn.zm. )
Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 38.230.261 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
37.791.261 zł,
b) majątkowe w kwocie 439.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 41.846.261 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
35.432.180 zł,
b) majątkowe w kwocie
6.414.081 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z tabelą nr 3
do niniejszej uchwały.
§2.
1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.616.000 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emisji obligacji w kwocie 530.000 zł,
b) wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 366.001 zł.
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
powiatu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.719.999 zł.
2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.486.000 zł, z następujących tytułów:
a) emisji obligacji w kwocie 1.400.000 zł,
b) z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 366.001 zł.
c) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków
nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.719.999 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 870.000 zł przeznaczone na:
wykup papierów wartościowych(obligacji) w kwocie 870.000 zł
4.Ustala się limit zobowiązań na:
a) zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu
w kwocie 1.500.000 zł,
b)emisję obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 530.000 zł,
c) emisję obligacji na wykup obligacji z lat ubiegłych
w kwocie 870.000 zł.
§ 3.
1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
80.000 zł.
2.Ustala się rezerwy celowe w wysokości
100.000 zł:
a ) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 50.000 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej
w wysokości 50.000 zł.
§ 4.
1.Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.988.374 zł.
§ 5.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 lit. a niniejszej uchwały;
2) emisji obligacji do wysokości limitu określonego w §2 ust.4 lit. b i c;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
w ramach działu;
5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do
dokonywania zmian w planie finansowym jednostki polegających na zmianie planu
wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków,
na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń
oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 6.
1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwałę wraz z załącznikami podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Fijołek

