UCHWAŁA Nr 195.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2020
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.) oraz art.15zo pkt 1 w zw. z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 02
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), § 12 ust. 2
pkt 1 i 3 Uchwały Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2020, uchwalonym
Uchwałą Nr XIV.113.2019 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Powiatu na rok 2020 poprzez:
1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2020 po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem w wysokości 91.341.185 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 81.117.324 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 10.223.861 zł;
2) plan wydatków ogółem w wysokości 102.494.918 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 82.245.009 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 20.249.909 zł;
3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11.153.733 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.550.566 zł,
b) wolne środki w kwocie: 8.603.167 zł;
4) przychody budżetu w wysokości 12.220.216 zł w tym:
a) nadwyżka z lat ubiegłych: 2.550.566 zł,
b) wolne środki: 9.669.650 zł;
5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł - spłaty kredytów w kwocie:
1.066.483 zł,
6) środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotacje na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych
środków:
a) dochody w wysokości 6.421.078 zł,
b) wydatki w wysokości 5.152.426 zł.
3. Wydatki na rok 2020 na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po
zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków na rok 2020 związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem
Giżyckim a organami administracji rządowej, po zmianach zawiera załącznik nr 4
do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2020 r. i podlega
publikacji.
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