
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/177/2013 

RADY POWIATU LEGNICKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

uchwała budżetowa Powiatu Legnickiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 z późn. zm.
1
), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
2
)– uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu  na rok 2014 w łącznej kwocie 57.430.875,31 zł, 

w tym: 

1) dochody bieżące: 54.050.980,47 zł, 

2) dochody majątkowe: 3.379,894,84 zł; 

– jak w załączniku nr 1 i 2. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 57.228.295,31 zł, 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50.684.084,47 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 46.548.041,00 zł, z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.411.621,00 zł; 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 18.136.420,00 zł; 

2) wydatki na dotacje na zadania  bieżące – 1.467.408,00 zł; 

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.351.995,00 zł; 

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 

536.990,47 zł; 

5) wydatki na obsługę długu  publicznego 779.650,00 zł; 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.544.210,84 zł, w tym: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.544.210,84 zł; 

– jak w załączniku nr 3. 

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 

202.580,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 

202.580,00 zł. 
2. Ustala się przychody  budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 

202.580,00 zł , 
– zgodnie z załącznikiem  nr 4. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2013 do kwoty 

1.500.000,00 zł z czego: kredyt w kwocie do 1.500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-

wego deficyt budżetu. 

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu  do  zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych 

w ust. 3. 

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną  budżetu w kwocie 132.326,00 zł; 
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2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie łącznej 107.674,00 zł, na realizację zadań własnych 

z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166). 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-

nych ustawami  

– zgodnie z załącznikiem nr 5; 

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami powiatowi, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku 

– zgodnie z załącznikiem nr 6; 

3. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleco-

nych ustawami 

– zgodnie z załącznikiem nr 7; 

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

–- zgodnie z załącznikiem nr 8; 

5. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska 

i gospodarką wodną 

– zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 6. 1. planowane kwoty wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w roku 2014 – jak w załączni-

ku nr 10; 

2. planowane kwoty dotacji które zostaną udzielone w roku 2014 – jak w załączniku nr 11; 

3. planowane kwoty wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – jak w załączniku nr 12. 

§ 7. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów  własnych w Powiatowym Zespole Szkół w Choj-

nowie i wydatków nimi finansowanych 

– jak w załączniku nr 13. 

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian budżetu w granicach wydatków polegają-

cych na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących  na wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 

uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafa-

mi z wyłączeniem uprawnień  do zmian planowanych wydatków z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdzia-

łami i paragrafami w odniesieniu do wydatków bieżących i majątkowych oraz między nimi. 

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu na 2014 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w in-

nym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 

2. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł. 

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu  do zaciągania w roku 2014 zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku następnym jest niezbędna  dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Legnickiego i termin 

zapłaty upływa w 2015 roku – na łączną kwotę 500.000 zł. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych powiatu upo-

ważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania  jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę  

610.100 zł. 

§ 11. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki  budżetowe 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 samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich la-

tach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody bu-

dżetu powiatu. 
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi  Powiatu Legnickiego. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca 

Rady Powiatu Legnickiego: 

S. Pakos 
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