
UCHWAŁA NR XXII/145/2020 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 października 2020 r.  

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z poźn. zm.), 

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 

74 196 230,73 zł. 

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 

73 023 844,20 zł. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 

1 172 386,53 zł.  

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 172 386,53 zł oraz przychody budżetu 

w wysokości 1 927 613,47 zł pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody 

w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów). 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 927 613,47 zł oraz rozchody budżetu 

w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią 

prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady  

/-/ Zdzisław Szmytkowski   



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/145/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 74 196 230,73 zł, 

a wydatków zwiększył się do kwoty 73 023 844,20 zł.  

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: 

Dochody 

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 900 zł na podstawie pisma 

otrzymanego od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.13.2020.4 po 

przyznaniu dla powiatu nowodworskiego na rok 2020 środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach 

szkół. 

W dziale 852 i 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 352 zł w związku z nieodbytym 

szkoleniem pracowników, finansowanym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w PCPR. 

Wydatki 

W dziale 600 rozdział 60014 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 660 000 zł w związku 

z przeniesieniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W 

Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) do wieloletniej prognozy 

finansowej z okresem realizacji w 2021 roku. 

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330 000 zł w związku ze 

spłatą poręczonego przez powiat kredytu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego za 

10 miesięcy br. 

W dziale 801 rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 900 zł z przeznaczeniem 

na remont dachu na budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 000 zł 

z przeznaczeniem na dotację dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim na remont, instalację 

gazów medycznych oraz doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Oddziału Chirurgii 

Nowodworskiego Centrum Medycznego.  

W dziale 852 rozdział 85218 i dziale 855 rozdział 85508 w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 352 zł na wydatki bieżące w związku 

z nieodbytym szkoleniem pracowników.  


