
 

 

UCHWAŁA NR XIX/154/2012 

RADY POWIATU TRZEBNICKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2013 rok  

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d 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. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Dochody w łącznej kwocie 63.442.000 zł z tego:  

a) dochody bieżące w kwocie 62.016.000 zł  

b) dochody majątkowe w kwocie 1.426.000 zł − zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2. Wydatki w łącznej kwocie 60.823.430 zł, z tego:  

a) wydatki bieżące w kwocie 59.311.430 zł  

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.512.000 zł − zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b.  

3. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1.293.754 zł.  

4. Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.618.570 zł przeznacza się na wykup obligacji wyemitowanych 

w latach poprzednich.  

§ 2. 1. Ustala się łączne kwoty planowanych rozchodów w wysokości 2.618.570 zł w tym:  

a) na wykup obligacji emitowanych w latach ubiegłych 2.600.000 zł  

b) na spłatę pożyczki z NFOŚiGW 18.570 zł − zgodnie z załącznikiem nr 3.  

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu 

budżetu w kwocie 2.000.000 zł.  

§ 3. Ustala się:  

1) rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł  

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.000 zł.  

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:  

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4, 

2) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5,  

3) dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

zgodnie z załącznikiem nr 6.  

§ 5. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 6. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 2 ,  
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2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu:  

a) w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach wydatków bieżących,  

b) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem wydatków na 

nowe zadania i zakupy majątkowe przekraczające kwotę 20.000 zł,  

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu,  

4) 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, na łączną kwotę do 3.000.000 zł;  

b) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 

z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków 

majątkowych.  

§ 8. 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 latach 

budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.  

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

M. Koliński 
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