
UCHWAŁA NR XXVII/178/09 

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2010 rok 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 217, art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 i art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169 i art. 170 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014, ze zmianami) w związ-
ku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 61.949.313 zł, 
z tego: 
a) dochody bieżące w kwocie 54.762.404 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie 7.186.909 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Wydatki w łącznej kwocie 80.159.313 zł, 
z tego: 
a) wydatki bieżące w kwocie 52.233.700 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 27.925.613 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. 

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010−2012: 
a) „Rozwój infrastruktury transportowej w powiecie trzebnickim” zgodnie z załącznikiem nr 4, 
b) „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatu trzebnickiego” zgodnie z załączni-

kiem nr 5, 
c) „Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia w powiecie trzebnickim” zgodnie z załącznikiem nr 6, 
d) „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego powiatu trzebnickiego” zgodnie z załącznikiem 

nr 7, 
e) „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy” zgodnie z załącznikiem nr 8,  
f) „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu trzebnickiego i milickiego” zgodnie  

z załącznikiem nr 9. 
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z  funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności zgodne z załącznikiem nr 10. 
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.293.754 zł. 

§ 2. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 18.210.000 zł  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000 zł, 
b) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 17.010.000 zł. 

2. Przychody budżetu w kwocie 19.210.000 zł 
z następujących tytułów: 
a) zaciągniętych kredytów 1.200.000 zł, 
b) sprzedaży emitowanych papierów wartościowych 18.010.000 zł. 

3. Rozchody budżetu w kwocie 1.000.000 zł  
z następujących tytułów: 
a) wykupu papierów wartościowych 1.000.000 zł. 

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu bu-
dżetu w kwocie 10 000 000 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie  
6 000 000 zł.  

5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościo-
wych 
a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie określonej w § 2 ust. 1, 
b) na wykup papierów wartościowych określonych w § 2 ust. 3. 

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącz-

nikiem nr 11 
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień mię-

dzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 12. 

§ 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł. 
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

20.000 zł. 

§ 5. Dotacje udzielone z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 13. 



§ 6. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem  
nr 14. 

§ 7. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficz-
nym zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 8. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodne 
z załącznikiem nr 16. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1. Zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości okre-
ślonej w § 2 ust. 4 i 5. 

2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załącznikach nr 4, 5, 6, 7, 8, 9  
i 10. 

3. Dokonywania zmian wydatków budżetu w ramach działu pomiędzy wszystkimi paragrafami i roz-
działami klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe. 

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł. 

6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do: 
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają 
poza rok budżetowy, 

b) dokonywania niektórych zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków 
bieżących z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym 
roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków  
w tym roku budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich la-
tach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu 
powiatu. 

§ 11. Przyjmuje się prognozę kwoty długu na rok 2010 i lata następne zgodne z załącznikiem nr 17. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Trzebnicy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu: 
Jarosław Brodala 
 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 



 


