Projekt UCHWAŁY NR ………/……../2022
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXVI/207/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok:
1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 1.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały;
2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 14.639 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 13.639 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej
uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu
Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku”. Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) deficyt budżetu powiatu w wysokości 5.498.230 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w kwocie 4.123.126 zł,
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków w kwocie 265.465 zł,
c) 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 o kwotę 1.109.639 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

