
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/135/16 

RADY POWIATU STRZELIŃSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

uchwała budżetowa Powiatu Strzelińskiego na 2017 rok 

Na podstawie  art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie po-

wiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, 

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) 

Rada Powiatu Strzelińskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie  51 758 412  zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie 47 331 551 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie  4 426 861 zł, 

– jak w załącznikach nr 1,2 i 2.1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2017 w łącznej kwocie 50 199 758 zł, 

– jak w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę  45 604 202 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 42 063 432 zł, z czego; 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 260 389 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 266 837 zł; 

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 128 720 zł; 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE  3 116 366 zł, 

e) wydatki na obsługę długu publicznego 291 120 zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 540 770 zł, 

– jak w załączniku nr 3.1 do niniejszej uchwały. 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 4 595 556 zł, w tym: 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  4 595 556 zł 

– jak w załączniku nr 3.2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1 558 654 zł, która zostanie przeznaczona na 

pokrycie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

2. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów w kwocie 1 558 654 zł będzie nadwyżka budżetowa, zgod-

nie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 553 400 zł, w tym; 

1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 100 000 zł, 

2) rezerwa celowa w łącznej kwocie 453 400 zł, z tego na: 

– odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w kwocie 230 000 zł, 

– nagrody jubileuszowe w kwocie 20 000 zł, 

– nauczanie indywidualne wraz z pochodnymi w kwocie 20 000 zł, 

– urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 60 000 zł, 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2017 r.

Poz. 2514



– zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 10 000 zł, 

– świadczenia społeczne na rzecz rodzin zastępczych w kwocie 20 000 zł, 

– realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 93 400 zł. 

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera załącznik nr 6 do ni-

niejszej uchwały. 

§ 6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy struk-

turalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na pod-

stawie ustaw zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych; 

1) dla niepublicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 

łączną kwotę 3 356 679 zł, 

2) dla powiatów na terenie których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu na łączną kwotę 51 684  zł, 

3) dla WTZ na pokrycie kosztów rehabilitacji na łączną kwotę 62 207 zł, 

4) dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie realizacji zadań powiatu na łączną kwotę  10 000 zł. 

5) dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powia-

tom na łączną kwotę  60 200 zł. Szczegółowy podział kwot dotacji, ustala się w załączniku nr 10 do niniej-

szej uchwały. 

§ 9. 1. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynikających z ustawy Pra-

wo ochrony środowiska zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala się plan dochodów z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu 

państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego 

w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł. 

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Strzelińskiego do; 

1) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załączni-

kiem nr 7, 

b) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zwiększenie zaplanowanych 

w rozdziale wydatków na uposażenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżą-

cych, z wyłączeniem wydatków  bieżących objętych  załącznikiem nr 7, 

c) polegających na zmniejszeniu w ramach rozdziału wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zapla-

nowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków bieżących ob-

jętych załącznikiem nr 7, 

2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wy-

datków bieżących: 

a) w obrębie grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – w granicach rozdziału wydatków, 

b) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej, 

– z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 7. 

3) samodzielnego zaciągania w 2017 roku zobowiązań w imieniu Powiatu Strzelińskiego jednorazowo do wy-

sokości 3 000 000 zł, 

4) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysoko-

ści 3 000 000 zł, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 

budżetu oraz w formie depozytu prowadzonego przez Ministra Finansów. 

§ 12. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku 

budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetowych tego samego roku budżetowego. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Strzelinie. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Strzelińskiego: 

M. Majewski
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