
UCHWAŁA NR XXXIX/349/2009  

RADY POWIATU MALBORSKIEGO  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art.

165, art. 173, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co 

następuje :

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 62.670.266 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 z tego: 

2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.306.387 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 . 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji 

w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 8. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu 

Spójności określa załącznik Nr 9. 

§ 3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w wysokości 1.636.121 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 

kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.347.481 zł z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.711.360 zł z następujących tytułów: 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5.  1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie

z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7.  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości: 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości: 

§ 8.  1. Ustala się roczne limity dla: 

§ 9.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

* Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

16 grudnia 2009r. znajdują się na stronie www.bip.powiat.malbork.pl 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Wymieniona ustawa stwierdza w art., 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim 

komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. 

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu 

Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną 

część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. 

- dochody bieżące w kwocie 58.589.657 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.080.609 zł.

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 6.553.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 633.288 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 7. 

- wydatki bieżące w wysokości 57.857.639 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych 49.383.162 zł z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.961.146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.422.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.846.321 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.235.575 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 920.364 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,

6) obsługa długu 1.972.217 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.448.748 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.448.748 zł.

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 6.553.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 10 

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.746.116 zł,

- wolne środki w kwocie 601.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 5.711.360 zł,

- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429.941 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.416.380 zł.

1) przychody 103.000 zł,

2) wydatki 118.000 zł.

1) przychody 350.000 zł

2) wydatki 354.000 zł.

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.800.000 zł 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.200.000 zł. 

4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 8, 

2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

na łączną kwotę 2.000.000 zł 

4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej 

obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia 

i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na 

wieloletnie programy inwestycyjne. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/349/2009  

RADY POWIATU MALBORSKIEGO  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art.

165, art. 173, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co 

następuje :

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 62.670.266 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 z tego: 

2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.306.387 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 . 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji 

w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 8. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu 

Spójności określa załącznik Nr 9. 

§ 3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w wysokości 1.636.121 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 

kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.347.481 zł z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.711.360 zł z następujących tytułów: 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5.  1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie

z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7.  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości: 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości: 

§ 8.  1. Ustala się roczne limity dla: 

§ 9.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

* Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

16 grudnia 2009r. znajdują się na stronie www.bip.powiat.malbork.pl 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Wymieniona ustawa stwierdza w art., 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim 

komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. 

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu 

Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną 

część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. 

- dochody bieżące w kwocie 58.589.657 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.080.609 zł.

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 6.553.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 633.288 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 7. 

- wydatki bieżące w wysokości 57.857.639 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych 49.383.162 zł z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.961.146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.422.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.846.321 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.235.575 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 920.364 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,

6) obsługa długu 1.972.217 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.448.748 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.448.748 zł.

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 6.553.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 10 

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.746.116 zł,

- wolne środki w kwocie 601.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 5.711.360 zł,

- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429.941 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.416.380 zł.

1) przychody 103.000 zł,

2) wydatki 118.000 zł.

1) przychody 350.000 zł

2) wydatki 354.000 zł.

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.800.000 zł 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.200.000 zł. 

4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 8, 

2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

na łączną kwotę 2.000.000 zł 

4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej 

obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia 

i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na 

wieloletnie programy inwestycyjne. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/349/2009  

RADY POWIATU MALBORSKIEGO  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art.

165, art. 173, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co 

następuje :

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 62.670.266 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 z tego: 

2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.306.387 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 . 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji 

w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 8. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu 

Spójności określa załącznik Nr 9. 

§ 3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w wysokości 1.636.121 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 

kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.347.481 zł z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.711.360 zł z następujących tytułów: 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5.  1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie

z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7.  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości: 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości: 

§ 8.  1. Ustala się roczne limity dla: 

§ 9.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

* Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

16 grudnia 2009r. znajdują się na stronie www.bip.powiat.malbork.pl 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Wymieniona ustawa stwierdza w art., 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim 

komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. 

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu 

Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną 

część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. 

- dochody bieżące w kwocie 58.589.657 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.080.609 zł.

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 6.553.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 633.288 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 7. 

- wydatki bieżące w wysokości 57.857.639 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych 49.383.162 zł z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.961.146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.422.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.846.321 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.235.575 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 920.364 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,

6) obsługa długu 1.972.217 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.448.748 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.448.748 zł.

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 6.553.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 10 

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.746.116 zł,

- wolne środki w kwocie 601.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 5.711.360 zł,

- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429.941 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.416.380 zł.

1) przychody 103.000 zł,

2) wydatki 118.000 zł.

1) przychody 350.000 zł

2) wydatki 354.000 zł.

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.800.000 zł 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.200.000 zł. 

4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 8, 

2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

na łączną kwotę 2.000.000 zł 

4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej 

obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia 

i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na 

wieloletnie programy inwestycyjne. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/349/2009  

RADY POWIATU MALBORSKIEGO  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art.

165, art. 173, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co 

następuje :

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 62.670.266 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 z tego: 

2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.306.387 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 . 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji 

w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 8. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu 

Spójności określa załącznik Nr 9. 

§ 3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w wysokości 1.636.121 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 

kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.347.481 zł z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.711.360 zł z następujących tytułów: 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5.  1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie

z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7.  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości: 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości: 

§ 8.  1. Ustala się roczne limity dla: 

§ 9.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

* Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

16 grudnia 2009r. znajdują się na stronie www.bip.powiat.malbork.pl 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Wymieniona ustawa stwierdza w art., 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim 

komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. 

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu 

Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną 

część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. 

- dochody bieżące w kwocie 58.589.657 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.080.609 zł.

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 6.553.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 633.288 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 7. 

- wydatki bieżące w wysokości 57.857.639 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych 49.383.162 zł z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.961.146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.422.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.846.321 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.235.575 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 920.364 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,

6) obsługa długu 1.972.217 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.448.748 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.448.748 zł.

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 6.553.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 10 

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.746.116 zł,

- wolne środki w kwocie 601.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 5.711.360 zł,

- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429.941 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.416.380 zł.

1) przychody 103.000 zł,

2) wydatki 118.000 zł.

1) przychody 350.000 zł

2) wydatki 354.000 zł.

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.800.000 zł 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.200.000 zł. 

4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 8, 

2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

na łączną kwotę 2.000.000 zł 

4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej 

obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia 

i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na 

wieloletnie programy inwestycyjne. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/349/2009  

RADY POWIATU MALBORSKIEGO  

z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Malborskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 86 ust. 1, art.

165, art. 173, art. 184, art.188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - uchwala się co 

następuje :

§ 1.  1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w wysokości 62.670.266 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 z tego: 

2. Dochody, których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

§ 2.  1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości 64.306.387 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 . 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 

4. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym do realizacji 

w latach 2010-2012 określa załącznik Nr 8. 

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków i strukturalnych i Funduszu 

Spójności określa załącznik Nr 9. 

§ 3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 

w wysokości 1.636.121 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego 

kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.347.481 zł z następujących tytułów: 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.711.360 zł z następujących tytułów: 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 5.  1. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie

z załącznikiem Nr 10 udzielanych: 

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

§ 7.  1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 w wysokości: 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 13 w wysokości: 

§ 8.  1. Ustala się roczne limity dla: 

§ 9.  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

* Załączniki do Uchwały Nr XXXIX/349/2009 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 

16 grudnia 2009r. znajdują się na stronie www.bip.powiat.malbork.pl 

U Z A S A D N I E N I E 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową na podstawie budżetu. 

Wymieniona ustawa stwierdza w art., 12 pkt. 5, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej 

właściwości Rady Powiatu. 

Zarząd Powiatu opracował projekt budżetu i przedłożył go do zaopiniowania wszystkim 

komisjom Rady Powiatu, gdzie uzyskał on pozytywną opinię. 

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu 

Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały, której integralną 

część stanowi budżet Powiatu Malborskiego. 

- dochody bieżące w kwocie 58.589.657 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 4.080.609 zł.

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości 6.553.040 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 633.288 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 7. 

- wydatki bieżące w wysokości 57.857.639 zł, w tym na: 

1) wydatki jednostek budżetowych 49.383.162 zł z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.961.146 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.422.016 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1.846.321 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.235.575 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 920.364 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 500.000 zł,

6) obsługa długu 1.972.217 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.448.748 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.448.748 zł.

1) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami w wysokości 6.553.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

2) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie 

z załącznikiem Nr 10 

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.746.116 zł,

- wolne środki w kwocie 601.365 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie: 5.711.360 zł,

- wykup papierów wartościowych 1.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 429.941 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.416.380 zł.

1) przychody 103.000 zł,

2) wydatki 118.000 zł.

1) przychody 350.000 zł

2) wydatki 354.000 zł.

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł. 

2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu – do kwoty 7.800.000 zł 

3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.200.000 zł. 

4) udzielenie w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy 

inwestycyjne w latach i kwotach, jak w załączniku Nr 8, 

2) zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 

kwoty 500.000 zł 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

na łączną kwotę 2.000.000 zł 

4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej 

obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia 

i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot 

zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na 

wieloletnie programy inwestycyjne. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

ID: KXMYZ-NPYVI-PINUA-NVTTJ-KIPIV. Podpisany. Strona 5 / 5


