
 

 

UCHWAŁA NR XX/143/2011 

RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Lubańskiego na rok 2012  

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 litera d ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze. 

zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 

art. 222, art. 235, art. 236, art. 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 ze 

zm.), Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co nastę-

puje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu 

w wysokości 55.521.667 zł  

z tego:  

− dochody bieżące w wysokości 52.654.973 zł  

− dochody majątkowe w wysokości 2.866.694 zł  

zgodnie z tabelą nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu 

w wysokości 52.539.507 zł  

z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości 49.002.507 zł  

z tego:  

a) wydatki jednostek budżetowych 40.815.323 zł  

z tego:  

− wynagrodzenia i składki od nich naliczone 

28.578.813 zł  

− wydatki związane z realizacją ich statuto-

wych zadań 12.236.510 zł  

b) dotacje na zadania bieżące 2.752.608 zł  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1.941.866 zł  

d) programy finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.244.540 zł 

w tym:  

− ze środków pochodzących z budżetu Unii Eu-

ropejskiej 1.907.860 zł  

e) obsługa długu publicznego 1.248.170 zł  

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.537.000 zł  

z tego:  

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

3.537.000 zł  

w tym:  

− na programy finansowane z udziałem środ-

ków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  

i 3 615.000 zł  

w tym:  

− ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 522.750 zł  

zgodnie z tabelą nr 2.  

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu 

w wysokości: 2.982.160 zł z przeznaczeniem na pla-

nowaną spłatę rat kredytów.  

§ 4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredy-

tów w wysokości 2.982.160 zł zgodnie z tabelą nr 3.  

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków zwią-

zanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za ko-

rzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania 

związane z ochroną środowiska w następujących kwo-

tach:  

1) dochody 160.000 zł  

2) wydatki 160.000 zł  

zgodnie z tabela nr 4.  

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych powiatowi ustawami w wysokości:  

1) dochody 7.111.682 zł  

2) wydatki 7.111.682 zł  

zgodnie z tabelami nr 5A i 5B.  

§ 7. Dotacje dla podmiotów należących i nienale-

żących do sektora finansów publicznych na realizację 

zadań publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały.  
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§ 8. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w wysokości 300.000 zł  

2) celowe w wysokości 2.421.411 zł  

z tego:  

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 

7.950 zł;  

b) na nagrody Starosty dla nauczycieli w kwocie 

38.500 zł;  

c) stypendia Starosty w kwocie 8.000 zł;  

d) remonty w placówkach oświatowych  

767.001 zł;  

e) na regulację wynagrodzeń w szkołach i pla-

cówkach oświatowych związane z planowany-

mi podwyżkami dla nauczycieli w kwocie 

207.500 zł;  

f) na regulację wynagrodzeń pracowników admi-

nistracji i obsługi w szkołach i placówkach 

oświatowych w kwocie 108.500 zł;  

g) na realizację zadań własnych z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł;  

h) na regulację wynagrodzeń w jednostkach orga-

nizacyjnych powiatu, z wyłączeniem jednostek 

oświatowych w kwocie: 183.960 zł;  

i) na wydatki inwestycyjne w kwocie:  

1.000.000 zł  

§ 9. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych 

z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie 

z tabelą nr 6.  

2. Ustala się wykaz wydatków finansowanych 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zgodnie 

z tabelą nr 7.  

3. Ustala się wykaz dochodów i wydatków zwią-

zanych z realizacją zadań wykonywanych na podsta-

wie porozumień (umów) między jednostkami samo-

rządu terytorialnego i organami administracji rządo-

wej zgodnie z tabelą nr 8.  

§ 10. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe 

zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku 

budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące 

wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty 

wydatków dokonanych w poprzednich latach budże-

towych podlegają odprowadzeniu na rachunek powia-

tu.  

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredy-

tów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie przej-

ściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 

5.000.000 zł.  

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Lubańskie-

go do:  

1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych w przy-

padku nieterminowej realizacji dochodów w mak-

symalnej wysokości 5.000.000 zł. Zaciągnięty kre-

dyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 

2012 roku;  

2) dokonywania zmian planu budżetu w granicach 

działu z wydatków bieżących na wydatki obejmu-

jące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

oraz składki od nich naliczane;  

3) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach w innych bankach niż bank prowadzący 

obsługę budżetu powiatu;  

4) udzielania w roku 2012 pożyczek krótkotermino-

wych w maksymalnej wysokości 1.000.000 zł.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Lubańskiego.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycz-

nia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu: 

Kazimierz Kiljan 
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Tabela nr 8 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JED-

NOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 R.  
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