
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/138/2012  

RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2013  

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit „c” oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu Złotoryjskiego 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 46.244.655 zł, z tego:  

1) bieżące w kwocie: 40.387.758 zł,  

2) majątkowe w kwocie: 5.856.897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 44.744.655 zł, z tego:  

1) bieżące w kwocie: 38.075.758 zł,  

a) wydatki jednostek budżetowych: 32.898.696 zł,  

− wynagrodzenia i pochodne: 25.349.502 zł,  

− wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 7 .549.194 zł,  

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 852.356 zł,  

c) obsługa długu w kwocie 1.000.000 zł,  

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.499.286 zł,  

e) udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 515.420 zł,  

f) udzielone dotacje z budżetu powiatu w kwocie 1.310.000 zł,  

2) majątkowe w kwocie: 6.668.897 zł, w tym:  

− wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.606.897 zł zgodnie 

z załącznikami nr 2, nr 2a i nr 3 do niniejszej uchwały.  

3. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kapitałowych.  

§ 2. 1. Ustala się rozchody w wysokości 1.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a następujących tytułów:  

1) spłata otrzymanych kredytów w kwocie: 1.310.000,00 zł,  

2) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie: 290.000,00 zł.  

§ 3. Ustala się rezerwę w wysokości 96.000 zł, w tym:  

1) rezerwę ogólną w wysokości 36.000 zł,  

2) rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 60.000 zł.  

§ 4. Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do 

sektora finansów publicznych w kwocie 1.310.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu 

budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej w kwocie 6.393.688 zł zgodnie z załącznikami nr 6a i nr 6b do niniejszej uchwały.  
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§ 7. 1. Ustala się wysokość planów dochodów rachunków dochodów jednostek, oraz wydatków nimi 

sfinansowanych w kwocie 110.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

2. Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 180.000 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 8 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Ustala się limity zobowiązań:  

1) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł, 

2) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000 zł. 

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości określonej w § 8 pkt 1 niniejszej uchwały;  

2) zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do 

wysokości określonej w § 8 pkt 2 niniejszej uchwały;  

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu powiatu;  

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach 

działu;  

5) przekazania upoważnień jednostkom organizacyjnym do:  

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 

z wyłączeniem zmian planów wydatków majątkowych;  

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające z nich płatności 

wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 10. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Złotoryjskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

Z. Bernacki 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 2650



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego  

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Dochody budżetowe  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego  

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

Wydatki budżetowe  
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Załącznik nr 2a do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z UE  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Wydatki na zadnia inwestycyjne i majątkowe  
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Załącznik nr 3a do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Plan rozchodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego  

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Planowane dotacje z budżetu w roku 2013 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych  
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
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Załącznik nr 6a do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Plan dochodów z tyt. dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2013  
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Załącznik nr 6b do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Plan wydatków z tyt. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania na rok 2013  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 2650



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 2650



Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

 

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach 

publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych  
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/ 

/138/2012 Rady Powiatu Złotoryjskiego 

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Planowane dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

 

Dochody z tytułu zanieczyszczenia środowiska przeznacza sie przede wszystkim na wspieranie 

działań termomodernizacyjnych naszych nieruchomości na terenie Powiatu Złotoryjskiego  
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