
 

 

UCHWAŁA NR XV/101/2012 

RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie budżetu na 2012 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211,  

art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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. 

z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu 

w Oławie uchwala, co następuje:  

§ 1. Dochody budżetu Powiatu Oławskiego 

w wysokości 52 976 387 zł, w tym dochody bieżące 

w wysokości 52 046 387 zł, oraz dochody majątkowe 

w wysokości 930 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2. 1. Wydatki budżetu Powiatu Oławskiego 

w wysokości 51 862 885 zł, w tym wydatki bieżące 

w wysokości 51 172 655 zł, oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 690 230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Zadania inwestycyjne w 2012 roku, zgodnie 

z załącznikiem nr 3.  

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu 

w wysokości 1 113 502 zł, z przeznaczeniem na pla-

nowaną spłatę kredytów.  

2. Przychody budżetu w wysokości 345 879 zł, 

rozchody budżetu w wysokości  

1 459 381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,  

2) celową w wysokości 786 951 zł, z przeznaczeniem 

na:  

a)  wydatki bieżące w jednostkach oświatowych 

w kwocie − 686 951 zł,  

b)  finansowanie wydatków z zakresu zarządzania 

kryzysowego - 100 000 zł,  

§ 5. 1. Dochody i wydatki w wysokości  

8 062 453 zł związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych od-

rębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.  

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakre-

su administracji rządowej, podlegające  przekazaniu 

do budżetu państwa w wysokości 1 599 000 zł, zgod-

nie z załącznikiem nr 5a.  

§ 6. Plan dochodów i wydatków na rachunku, 

o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych w 2012 roku w łącznej kwocie (zbior-

czo): dochody – 154 891 zł; wydatki – 154 891 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe w 2012 r. dla działa-

jących na terenie powiatu niepublicznych szkół pro-

wadzonych przez podmioty nienależące do sektora 

finansów publicznych w wysokości – 562 054 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7.  

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu re-

alizowane przez podmioty należące do sektora finan-

sów publicznych w 2012 r. na łączną kwotę  

– 591 456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

w 2012 r. na łączną kwotę − 225 000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 9.  

4. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego na do-

finansowanie własnych zadań bieżących w 2012 roku 

na łączną kwotę 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 

10.  

§ 8. Dochody i wydatki na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na 

2012 rok na łączną kwotę 448 000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 11.  

§ 9. Limity zobowiązań w wysokości 3 345 879 zł 

z tytułu kredytów zaciąganych:  
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1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

3 000 000 zł,  

2) na rozchody w związku z realizacją inwestycji 

w wysokości 345 879 zł.  

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie wy-

stępującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 3 000 000 zł,  

2) dokonywania czynności związanych z zabezpie-

czeniem zobowiązań w formie weksla „in blanco” 

i podpisywania deklaracji wekslowych do kwoty 

3 000 000 zł,  

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach 

działu w zakresie wydatków na uposażenia ze sto-

sunku pracy,  

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątko-

wych w ramach działu z wyłączeniem zmian kwot 

wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną 

uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej,  

5) lokowania wolnych środków budżetowych na ra-

chunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu Powiatu.  

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Oławie.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku 

i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 

publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu: 

Ewa Szczepanik 
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