
 

PROJEKT 

 

                                               Uchwała Nr  

Rady Powiatu w Kielcach 

                                         z dnia                                    2021r. 
 

      w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2021 rok  

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art. 214 

pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2021 rok  

zmniejsza się ogółem o kwotę                                                                      910.390,30 zł 

w tym:  

                  dochody bieżące zwiększa się o kwotę                                            1.168.257,29zł 

                 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę                                       2.078.647,59zł 

 

        (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 

 
2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021 rok  

zwiększa się ogółem o kwotę                                                                  19.461.207,87 zł 

 w tym: 

                  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                             5.582.110,16zł 

                  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę                                      13.879.097,71zł 

 

        (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 

 

§ 2. 
 

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę                               20.371.598,17zł 
 

 (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 
 

§ 3. 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia  

30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 4. 
 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 5. 

 

1. W uchwale Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, § 2 ust. 4 otrzymuje 

brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 

niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości: 

24.496.381,37zł,  

w tym: 
a) wydatki bieżące  9.182.476,91zł 
b) wydatki majątkowe          15.313.904,46zł 

zgodnie z załącznikami nr: 5, 5a, 5b.” 
 

2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6a do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 

30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok 

otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6b do niniejszej uchwały. 

 
§ 6. 

 

W uchwale Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok,  § 3 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: ”Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 33.564.704,17zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
1)  z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
w kwocie   9.901.233,12zł, 
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na 
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 
w kwocie  23.663.471,05zł”. 
 
 



 
§ 7. 

 
1. W uchwale Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok, § 3 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: „Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów 
budżetu w wysokości 40.938.968,17zł 2) łączną kwotę planowanych rozchodów 
budżetu w wysokości 7.374.264,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 6” 
  

2. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia  
30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały 

 
§ 8. 

 
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
§ 9. 

 
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 

2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. 

 
§ 10. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

 

§ 11. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

       

                                                                   

                                                            Przewodniczący Rady  

 

                    Jacek Kuzia 


