UCHWAŁA NR 17/64/2019
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 14 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Na podstawie § 5 uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia
2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych
Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. i Uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października
2015r.Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. Zatwierdza opracowany przez Skarbnika Powiatu Sępoleńskiego projekt budżetu Powiatu Sępoleńskiego
na 2020 rok w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem wydania opinii i Radzie Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim określony w § 1 projekt budżetu.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz obwieszczeniuna tablicy ogłoszeń
Powiatu Sępoleńskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały
budżetowej przysługuje wyłącznie Zarządowi Powiatu, natomiast art. 239 ustawy o finansach publicznych
stanowi, że uchwałę budżetową podejmuje organ stanowiący przed rozpoczęciem roku budżetowego.
Budżet ten opracowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i uchwały Rady Powiatu
w Sępólnie Krajeńskim Nr XLV/244/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej, oraz zmian wprowadzonych uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 27 sierpnia
2014r. i uchwałą Nr XIII/76/2015 z dnia 30 października 2015r.

UCHWAŁA NR.... /
/
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art.
264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetowe powiatu w wysokości
w tym:
Dochody majątkowe
- 1.163.783,28 zł
Dochody bieżące
- 53.502.468,04 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

54.666.251,32 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości
58.748.404,36 zł.
w tym:
Wydatki majątkowe
3.106.949,62 zł
Wydatki bieżące
55.641.454,74 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.
•w wydatkach bieżących wyodrębnia się:
wydatki jednostek budżetowych

48.899.649,87 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35.954.066,74 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.945583,13 zł

dotacje na zadania bieżące

Id: F169F1DD-8640-4702-B900-5F8C6DF6F870. Podpisany

1.302.554,00 zł

Strona 1

świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.571.093,00 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.547.180,93 zł

wydatki na obsługę długu

1.320.976,94 zł

•w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2.743.949,62 zł
z udziałem środków o których mowa w

1.251.036,62 zł
363.000,00 zł

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2 . 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.082.153,04 zł zostanie pokryty
wolnymi środkami pochodzącymi z roku 2018 w kwocie 1.400.000,00 zł oraz
planowanym kredytem długoterminowym w kwocie 2.682.153,04 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.400.000,00 zł, rozchody
w wysokości 2.317.846,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie
2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwy w kwocie
270.000,00 zł w tym:
1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie
175.000,00 zł,
2) ustala się rezerwę celową w kwocie
95.000,00 zł,
na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).
§ 4 . 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Wprowadza się plan dochodów zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie
z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 5 . 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu JST

Id: F169F1DD-8640-4702-B900-5F8C6DF6F870. Podpisany

Strona 2

zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 6.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do
wysokości 2.000.000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami
i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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