UCHWAŁA Nr 341.2021
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2021
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 r.
poz. 305 z późn. zm.) oraz § 15 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu
w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021,
uchwala się, co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2021, uchwalonym
Uchwałą Nr XXIV.173.2020 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu Powiatu na rok 2021 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 2021 po zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem w wysokości 108.791.198 zł, w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 93.986.196 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 14.805.002 zł;
2) plan wydatków ogółem w wysokości 116.604.223 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 97.063.286 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 19.540.937 zł;
3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.813.025 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie: 7.813.025 zł;
4) przychody budżetu w wysokości 8.879.508 zł, w tym: wolne środki:
8.879.508 zł;
5) rozchody budżetu w wysokości 1.066.483 zł, w tym 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 6.773.565 zł,
b) wydatki w wysokości 6.451.888 zł.
3. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2021 po zmianach
zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2021 r.
i podlega publikacji.
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