Uchwała Nr XXVIII/280/21
Rady Powiatu Przeworskiego
z dnia 21 grudnia 2021 r.
Uchwała budżetowa na rok 2022
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt 9, art. 51 u
st. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.
222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3, ust. 4, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu Przeworskiego uchwala:
§1
Określa się dochody budżetu na rok 2022 w kwocie

105.013.793,98 zł

w tym:
.

- dochody bieżące w kwocie

71.248.083,14 zł

- dochody majątkowe w kwocie

33.765.710,84 zł

Dochody budżetu powiatu na 2022 r. ujmuje się w tabeli Nr 1,
która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
§2
Określa się wydatki budżetu na rok 2022 w kwocie

132.560.236,98 zł

w tym:
- wydatki bieżące w kwocie

69.713.551,72 zł

- wydatki majątkowe w kwocie

62.846.685,26 zł

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r. ujmuje się w tabeli Nr 2,
która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
§3
Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie

27.546.443,00 zł

który zostanie pokryty przychodami z
1.

Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych

środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi
2.

w odrębnych ustawach

8.000.000,00 zł

przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków
określonych w art.5,ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków

199.002,00 zł

3.

wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń
kredytów z lat ubiegłych,

4.

19.177.189,00 zł

ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 170.252,00 zł
§4

Określa się przychody budżetu w kwocie

29.576.191,00 zł

z tytułu:
1. wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych,
§ 950

wolne środki

19.177.189,00 zł

2. ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
§ 951

przychody ze spłat pożyczek

2.200.000,00 zł

{ SP ZOZ w Przeworsku}

3. przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
§ 905

przychody

8.000.000,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

8.000.000,00 zł

4. przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków
określonych w art.5,ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków
§ 906

199.002,00 zł

przychody
ERAZMUS w ZSZ w Przeworsku

§5
Określa się rozchody budżetu w kwocie

2.029.748,00 zł

z tego:
1. § 991 udzielone pożyczki w kwocie

500.000,00 zł

{SP ZOZ w Przeworsku}

2. § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”
w kwocie

1.529.748,00 zł;

§6
Wyodrębnia się wydatki na :
1. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie: 85.398,00 zł;
2. pomoc zdrowotna dla nauczycieli w kwocie: 33.015,00 zł;
3. stypendia dla uczniów: 85.000,00 zł;
4. stypendia dla studentów 100.000,00 zł
§7
1. Określa się roczny limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego

w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
3) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego (leasing z prawem wykupu) na spłatę w roku 2022
w wysokości 180.752,00 zł
§8
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

630.987,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości

159.265,00 zł

na zarządzanie kryzysowe
§9

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
jak w tabeli Nr 3, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
2) zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej jak w tabeli Nr 4, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego jak w tabeli Nr 5, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.

§ 10
Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku budżetowym 2022 r.,
wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo
ochrony środowiska

(t. j. Dz.U. z 2017.519.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.

402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów
przekazywaną do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i

gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a

ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-25,

29,31,32 i 38-42 tej ustawy jak w tabeli Nr 6, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
§ 11
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2022 r. dla
jednostek:
1) sektora finansów publicznych

w kwocie 5.814.585,00 zł

2) spoza sektora finansów publicznych

w kwocie 7.750.862,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12
Określa się kwotę wydatków przypadających do ewentualnej spłaty w roku 2022 zgodnie z zawartą
umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 517.241.40 zł
§ 13
Upoważnia się Zarząd Powiatu do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek na cele i w kwotach określonych w § 7 oraz ustalenia
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów i pożyczek w formie wystawienia weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art.257
ustawy , w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących zmiany kwot pomiędzy
wydatkami bieżącymi i majątkowymi, zmiany planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenia
ze stosunku pracy oraz zmiany
planu wydatków majątkowych
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących
w ramach rozdziału innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Przeworskiego, z wyjątkiem
wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków
majątkowych w ramach działu
4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Przeworskiego .
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022. roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

