
UCHWAŁA NR XXXIII/173/09 

RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie budżetu powiatu na rok 2010 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art. 212−215, art. 217  
ust. 2, art. 222, art. 235−237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 165, art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, art. 169, art. 170,  
art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.), art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 403 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150, z późn. zm.) oraz art. 7d pkt 1 
i art. 41 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  
Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 
70.903.455 zł, z tego: 
1) dochody bieżące − 57.450.732 zł 
2) dochody majątkowe − 13.452.723 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1, który określa szczegółowy podział planowanych dochodów w układzie dzia-
łów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym z dota-
cji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na rok 2010 w wysokości 
84.846.655 zł ,z tego: 
1) wydatki bieżące − 59.719.135 zł 
2) wydatki majątkowe − 25.127.520 zł 
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, które określają szczegółowy podział wydatków na bieżące i majątkowe  
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z dalszym wyszczególnieniem planowanych wy-
datków jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na reali-
zację ich zadań statutowych, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finan-
sowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu publicznego. 

3. Planowany deficyt budżetu powiatu wyniesie 13.943.200 zł, który stanowi 19,7% planowanych 
dochodów. 
Deficyt planuje się sfinansować środkami z kredytu bankowego. 

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.923.000 zł. 
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 979.800 zł. 
3. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały określa źródła przychodów i przeznaczenie rozchodów na rok 

2010. 

§ 3. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2010 r. w wysokości 19.971.762 zł, co stanowi 
28,2% dochodów ogółem oraz 34,8% dochodów bieżących. 

2. Stan zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. określa załącznik nr 5 do uchwały, a progno-
zę jego spłaty zawarto w załączniku nr 5a do uchwały. 

§ 4. 1. Ustala się wielkość wydatków na 2010 r. w kwocie 2.292.178 zł z tytułu udzielonych poręczeń  
i gwarancji. 

2. Planowane wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 612.915 zł. 

§ 5. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem − 580.000 zł, z tego: 
1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 85.000 zł, co stanowi 0,1% wydatków bu-

dżetowych, 
2) rezerwę celową w wysokości − 495.000 zł, co stanowi 0,6% wydatków budżetowych z przeznaczeniem 

na: 
− wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzenia nieperiodyczne dla 

pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych 300.000 zł, 
− remonty obiektów oświatowych 92.000 zł, 
− udział własny w projektach i programach na zadania finansowane środkami z budżetu UE oraz po-

zyskane z innych źródeł 80.000 zł, 
− na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 23.000 zł. 

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z re-
alizacją: 
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 

a) dochody (dotacje) 7.782.567 zł 
b) wydatki 7.782.567 zł 



c) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 920.000 zł 
według szczegółowości zadań określonych w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 

z tego: 
a) dochody 7.325.126 zł 

− bieżące 2.080.773 zł 
− majątkowe 5.244.353 zł 

b) wydatki 19.662.569 zł 
− bieżące 2.867.155 zł 
− majątkowe 16.795.414 zł 

zestawienie planowanych do realizacji zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz dotacje przekazane  
z budżetu na inwestycje planowane do poniesienia w 2010 r. określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwa-
ły. 

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012 zgodnie  
z załącznikiem nr 7a do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Wykaz dotacji celowych planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r. określa za-
łącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

2. Wykaz dotacji podmiotowych planowanych do przekazania z budżetu powiatu w 2010 r. określa 
załącznik nr 8a do niniejszej uchwały. 

§ 9. 1. Wyodrębnia się wydatki na realizację programów i projektów finansowanych ze środków po-
chodzących z budżetu UE na kwotę ogółem 15.534.147 zł. 

2. Zestawienie wydatków na realizację programów i projektów, określają załączniki nr 10 i 11 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 10. Przyjmuje się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowa-
nych oraz plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w następujących kwotach: 
1) dochody własne – dochody  45.008 zł 

 − wydatki 45.508 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, 

2) gospodarstwa pomocnicze – przychody 390.549 zł 
                                                    − wydatki 416.025 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Przyjmuje się plany finansowe: 
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących wielkościach: 

− przychody w kwocie 200.000 zł 
− wydatki w kwocie 140.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 

2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących 
wielkościach: 
− przychody w kwocie 670.000 zł 
− wydatki w kwocie 1.217.476 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych pa-
pierów wartościowych w łącznej wysokości 15.923.000 zł, z tego: 
1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000 zł 
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 14.923.000 zł. 

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego  

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 
2) zaciągania kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę zaciągnię-

tych kredytów i pożyczek do wysokości 14.923.000 zł, 
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych oraz wydatków 

na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącz-
nikach Nr 7a, 10 i 11, 

4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2011 r. – do wysokości 2.500.000 zł, 

5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegają-
cych na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, 

6) przekazania uprawnień  kierownikom jednostek budżetowych do: 
− dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ra-

mach danego rozdziału,  za wyjątkiem wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, 



− dokonywania zmian wydatków w planach finansowych dochodów własnych i wydatków nimi fi-
nansowanych, 

− zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w 2011 r. z jednoczesnym wska-
zaniem wysokości tych zobowiązań, 

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu powiatu.    

§ 14. Inne postanowienia: 
1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budże-

towym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku 
budżetowym. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budże-
towych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu powiatu.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu:  
Karol Stasik 

  



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 


