
UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 
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Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 
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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

ID: RRLVS-OVFRX-NVFLF-QGSEA-RIBTF. Podpisany. Strona 9 / 27



UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

ID: RRLVS-OVFRX-NVFLF-QGSEA-RIBTF. Podpisany. Strona 17 / 27



UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  
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Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 
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Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/462/2010  

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok wraz z załącznikami 

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 89, art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 

ust. 4, ust. 5, ust. ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Ustala się łączną kwotę  planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 

rok, w wysokości 95.930.669zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 95.930.669zł.  Tabelaryczne 

zestawienie planowanych dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w szczegółowości określonej 

w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 1 niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się łączną kwotę  planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 99.444.627zł,  w tym wydatki bieżące w wysokości 95.107.242zł  oraz wydatki majątkowe 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały.  

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości 4.337.385zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, 

w wysokości  823.427zł.  Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu 

Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały  

5. Ustala się,  iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.513.958zł  będą przychody 

pochodzące z kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.).  

6. W budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  ogólną,  w wysokości 

151.393zł.  

7. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 

89 poz. 590 z późn. zm.) w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2010r., tworzy się  rezerwę  celową 

w wysokości 145.000zł,  przeznaczoną  na realizację  zadań  własnych powiatu z zakresu zarządzania 

kryzysowego.  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 3.  1. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 

2. Tabelaryczne zestawienie określonych w ust. 1 dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zawarte jest w § 

7 ust. 5 niniejszej uchwały.  

3. W planie dochodów i wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się  dochody i wydatki związane 

z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu 

terytorialnego. Tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawarte jest 

w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu z uwzględnieniem podziału 

na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych 

z realizacja zadań powiatu zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej. 

2. Ustala się  plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych 

w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej. 

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. 

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

Geodezyjnym i Kartograficznym w następujących wysokościach: 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej. 

5. Ustala się  wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych 

środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 295.641zł., zgodnie z załącznikiem nr 

5 do uchwały budżetowej.  

6. Ustala się  limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej.  

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

§ 6. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Powiatu. 

§ 7.  1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

3. Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

4. Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

5. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją  zadań  z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze 

umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia1 stycznia 

2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

1) dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 10.864.456zł, 

2) wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat w wysokości 10.864.456zł, 

3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi w wysokości 1.490.000zł,

4) dochody budżetu powiatu związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 371.100zł. 

1) dochody 985.115 zł,

2) wydatki 1.143.115 zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 523zł,

2) przychody 600.000zł,

3) wydatki 575.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 25.583zł,

1) stan funduszu na 1 stycznia 2010r. 210.000zł,

2) przychody 750.000zł,

3) wydatki 950.000zł,

4) stan funduszu na 31 grudnia 2010r. 10.000zł,

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.990.000zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.513.958zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań  finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie 3.010.727zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na

zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały

budżetowej, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.950.000zł, 

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu powiatu niż określone w art. 257 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 

4) przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień  do dokonywania przeniesień  planowanych

wydatków w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku

budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku

budżetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach

budżetowych są  przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają  odprowadzeniu na

dochody budżetu powiatu. 

1) Dochody z tytułu pochodzących z budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2) Wydatki, których źródłem finansowania są  pochodzące z budżetu  państwa dotacje celowe

przeznaczone na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

3) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych powiatowi

4) Dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami

1) Zestawienie dochodów związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorządu teryt.

2) Zestawienie wydatków związanych z wykonywaniem zadań  realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jedn. samorzadu teryt.

Przewodniczący Rady  

 

mgr inż. Eugeniusz Wala 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI 

SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK  

Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI 

ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK  

Załącznik nr 4  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALZIOWANE ZE SRODKÓW OKREŚLONYCH 

W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I PKT 3 USTAWY Z DNIA 30 CZERWCA 2005R. O FINANSACH 

PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 249 POZ. 2104 Z PÓŻN. ZM.) POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII 

EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY 

UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA 

O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKZE INNYCH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH 

NIEPODLEGAJACYCH ZROTOWI NA 2010 ROK  

Załącznik nr 5  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 6  

do uchwały Nr XLII/462/2010

Rady Powiatu 

Wodzisławskiego 

z dnia 28 stycznia 2010 r.
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