
 

 

UCHWAŁA NR XIV/105/16 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powia-

towym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Powiatu uchwala, co następuje:  

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 129.265.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:   

1) dochody bieżące     106.584.186 zł,  

2) dochody majątkowe     22.681.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 127.111.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:  

1) wydatki bieżące     93.019.119 zł,  

2) wydatki majątkowe     34.092.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.  

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.154.467 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat 

kredytów w wysokości 2.154.467 zł. 

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.154.467 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:  

1) ogólną w wysokości 924.128 zł,  

2) celową w wysokości 277.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy-

stanie ze środowiska w wysokości 470.000 zł  i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska 

i gospodarką wodną w wysokości 470.000 zł.  

2. Ustala się dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjne-

go i kartograficznego w wysokości 2.500.000 zł i wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego w wysokości 2.500.000 zł. 

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.  

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) mię-

dzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:  

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14.125.033 zł,  

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.229.726,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.  
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5. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załączni-

kiem nr 10. 

§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych 

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł.  

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,  

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem 

przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, 

3) dokonywania zmian w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków 

bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych, przy czym dokonywane zmiany w planie wydatków ma-

jątkowych nie zmieniają zakresu rzeczowego zadań oraz nie wprowadzają nowych zadań majątkowych, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, przy 

czym dokonywane zmiany nie zmieniają zakresu rzeczowego zadań oraz nie wprowadzają nowych zadań 

majątkowych, 

5) przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków – za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dotacji  

i wydatków inwestycyjnych, 

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 400.000 zł, 

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł, 

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż  bank prowa-

dzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego: 

R. Jaroń
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