PROJEKT
UCHWAŁA NR……….
Rady Powiatu w Kołobrzegu
Z dnia ……….
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego
na rok 2021
Na podstawie: art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815) – Rada
Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1 )
w kwocie
tego:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2)
w kwocie
z tego:
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
§ 3. Ustala się planowany deficyt w kwocie
Który zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków
2) niewykorzystanych wolnych środków
na rachunku bieżącym
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu
(Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody
2) rozchody
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celowe w kwocie
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego
b) na realizację zadań oświatowych

-

117 458 128,77 zł
7 788 995,42 zł
-

-

125 247 124,19 zł

127 033 115,19 zł

113 714 454,92 zł
13 318 660,27zł
1 785 991,00 zł

-

22 691,00 zł

-

1 763 300,00 zł

-

4 685 991,00 zł
2 900 000,00 zł
- 320 000,00 zł
- 2 286 243,00 zł
- 200 000,00 zł
- 2 086 243,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

4) zadań z zakresu – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem
Nr 7.
§ 7. Ustala się dochody z tytułu przekazywanych przez Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych w wysokości 7 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację
zadań w części finansowanych tymi środkami w wysokości 7 200 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunku dochodów własnych oświatowych
jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:
1) dochody
950 000,00 zł
2) wydatki
950 000,00 zł
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, do kwoty – 1 785 995,- zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, do wysokości 2 900 000,- zł.
§ 10. Ustala się dotacje:
1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych (Załącznik nr 10) w kwocie
2) podmiotowe dla jednostek z poza sektora
finansów publicznych (Załącznik nr 11) w kwocie
3) celowe dla jednostek z poza sektora finansów
publicznych (Załącznik nr 12) w kwocie

-

1 645 000,00 zł

-

5 774 663,00 zł

-

3 102 562,00 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Szufel

