Projekt
z dnia 9 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU KUTNOWSKIEGO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 marca
2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r.
poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 173/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2021 rok § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W uchwale budżetowej na 2021 rok Rady Powiatu Kutnowskiego nr 162/XXVII/21 z dnia
27 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5.398.737,69 zł, który zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w kwocie 773.642,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.173.221,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 1.774.484,05 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi
z kredytów”;
3) § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.300.000,00 zł”;
4) § 13 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.098.737,69 zł na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu,
3) spłaty wcześniej
1.774.484,05 zł”;
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5) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W uchwale doprecyzowano zapis § 2 do uchwały nr 173/XXVIII/21 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 3
marca 2021 roku w zakresie § 4 i § 7 do uchwały budżetowej, w zakresie wykazania źródeł pokrycia
deficytu w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 5.398.737,69 zł i
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętego kredytu w kwocie 3.325.095,69 zł,
2) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzie
do kwoty 773.642,00 zł,
3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.300.000,00 zł,
oraz w zakresie kwot przychodów i rozchodów.
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