
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/260/2017 

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 -237 i art. 264 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu 

Nowotomyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 60.922.452,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 

1 do uchwały, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 59.805.255,95 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 1.117.196,22 zł. 

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

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

wysokości 6.101.507,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami 

administracji rządowej  w wysokości  3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a, 

2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowana w drodze umów lub na podstawie porozumień  

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 512.849,00 zł, 

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych w wysokości 3.103.095,45 zł. 

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 

w 2018 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 2. 1.  Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 69.318.812,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 

2 do uchwały, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 57.126.006,08 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.192.806,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 36.209.755,07 zł, 

2) dotacje w wysokości 3.833.111,10 zł, 

3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 514.846,77 zł; 
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4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 6.101.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,  

5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej  

w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały. 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz  

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego  

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  

niepodlegające zwrotowi w wysokości  3.506.254,97 zł. 

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 8.396.360,44 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

§ 4. Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów  w wysokości  12.000.000,00 zł i przeznacza się 

na: 

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.603.639,56 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.396.360,44 zł, 

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.603.639,56 zł. 

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały. 

§ 6. Tworzy się rezerwy:                                                                                               

1) ogólną w wysokości 479.419,00 zł, 

2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.003.430,75 zł, 

3) celowe w wysokości 253.284,00 zł z tego: 

a.na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł, 

b.na zadania oświatowe w wysokości 148.284,00 zł. 

§ 7. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:                

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.030.018,89 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.046.410,88 zł. 

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.396.360,44 zł 

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

w kwocie 3.603.639,56 zł. 

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości  3.000.000,00 zł, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych do wysokości 12.000.000,00 zł 

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków 

majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na 

wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków  między działami, 
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4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu, 

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

2. Szczególne zasady ewidencjonowania dochodów i wydatków: 

1) uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych 

w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem: 

a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych, 

b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym dotyczących udzielonych dotacji, 

c) refundacji wynagrodzeń, składek ZUS i nagród dokonanych z funduszy celowych; 

2) otrzymane do 31 stycznia 2018 roku  przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych 

w 2017 roku  stanowią dochody 2018 roku, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu 

regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej; 

3) kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań 

określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej; 

4) samorządowa jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub 

w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do 

zwrotu zalicza je, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności 

przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności – zwraca je uprawnionej osobie; 

zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą 

zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju 

§ 10. Ustala się kwotę 15.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.     

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  

Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) Maria Galas  
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