
 

 

UCHWAŁA NR XXI/136/12 

RADY POWIATU GÓROWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2013 rok  

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 , ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 – 237, art. 239,  

art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 

zmianami ) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku − 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu górowskie-

go uchwala, co następuje:  

§ 1.  
1) Planuje się dochody budżetu Powiatu w wysokości 50 283 134 zł, z tego:  

− dochody majątkowe 8 000 zł;  

− dochody bieżące 50 275 134 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  

2) Planuje się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 48 683 134 zł, z tego:  

− wydatki majątkowe 8 000 zł;  

− wydatki bieżące 48 675 134 zł, w tym:  

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 256 954 zł;  

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 255 467 zł;  

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 788 746 zł, w tym 7 500 zł środki na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli;  

d) wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 8 576 967 zł,  

e) obsługa długu publicznego 450 000 zł;  

f) dotacje na zadania bieżące 347 000 zł;  

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

3) Tworzy się rezerwę celowe na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 000 zł.  

4) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 185 000 zł.  

5) Planuje się na 2013 rok nadwyżkę budżetu w kwocie 1 600 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów 

budżetu i częściową spłatę odszkodowania w latach następnych.  

§ 2. 

1) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 

4 i 5 do uchwały.  

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między jed-

nostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do uchwały.  

4) Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 

przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do uchwały  
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5) Planuje się rozchody w wysokości 300 000 zł z tytułu spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego 

w 2008 roku. Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok stanowi załącznik nr 10 do uchwały.  

6) Plan wydatków z tytułu udzielonych dotacji na zadania bieżące przedstawiono w załączniku nr 11 do 

uchwały.  

7) Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawiają załączniki nr 12 i 13 do 

uchwały.  

§ 3.  

1) Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów war-

tościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty  

1 500 000 zł.  

2) Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;  

b) lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bez-

pieczeństwo depozytów;  

c) zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wy-

sokości 1 500 000 zł, tj. na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskie-

go.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego.  

§ 5. 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: 

E. Szendryk 
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