
UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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UCHWAŁA NR XXXVII/344/09  

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

Uchwała Budżetowa na 2010 

 

art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) art. 121, art. 211 ust. 2, art. 212, art.

239,art. 264 ust. 3 ustway z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157

poz. 1240) w związku z art. 121 ustwy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzajace

ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) po uzyskaniu pozytywnej opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia r. 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie: 172.621.924 zł w tym: 

2. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie: 187.198.144 zł w tym:  

3. Wydatki o którcyh mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują:  

2. Ustala się łączną kwote przychodów z : 18.384.263 zł  

3. Ustala się lączną kwotę rozchodów: 3.808.043 zł  

4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 3 do

uchwały.  

§ 3.  

1. Tworzy się rezerwy:  

§ 5. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu 

powiatu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  

§ 6. Wyodrebnia się:  

§ 7.  

1. Ustala się: 

§ 8.  

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

§ 9.  

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:  

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie powiatu po 

zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.  

§ 12. Ustala się, że dochody z oprocentowania środków PFOŚiGW stanowią dochód 

budżetu powiatu.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 116.218.169 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 56.403.755 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości: 117.581.586 zł

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie: 69.616.558 zł

1) wydatki jednostek budżetowych 90.979.159zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.091.188 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 26.887.971 zł

2) dotacje na zadania bieżące 15.833.880zł

3) świadczenia na recz osób fizycznych 8.731.890 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 811.268 zł 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.294 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 504.974 zł 

5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadajace do spłaty 

w danym roku budżetowym 463.372 zł 

6) wydatki na obsługę długu jendostki samorzadu terytorialnego 762.017 zł zgodnie 

z załacznikiem nr 2 do uchwały 

§ 2.  

1. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu.  

- Deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 14.576.220 zł pokryty zostanie z: 

a) kredytów w kwocie: 14.576.220 zł

b) pozyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyzki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedazy papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) kredytów w kwocie: 18.384.263 zł

b) pożyczek w kwocie: 0 zł

c) wolnych śrdków, jako nadwyzki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pozyczek z lat ubiegłych w kwocie: 0 zł 

d) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego: 0 zł

e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0 zł

f) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 0 zł 

a) spłat kredytów 3.458.921 zł

b) spłat pożyczek 349.122 zł

1) ogólną w wysokości 250.000 zł,

2) celowa w wysokości 1.685.390 zł,

- w tym na wydatki z tytułu finansowania zadań włąsnych POwiatu z zakresu zarzadzania 

kryzysowego w wysokości 10.000 zł 

§ 4.  

- Dochody i wydatki budżetu obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, 

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień 

między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań powiatu dofinansowanych

dotacjami celowymi otrzymywanymi z budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do 

uchwały, 

1) plan dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych, 

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 

2) plany gospodarstw pomocniczych zgodnie z przepisami przejściowymi na rok 2010, 

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 

3) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

4) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 

i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 

1) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

2) wydatki na finansowanie zadań ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie 

z załącznikiem nr 13 do uchwały, 

3) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14 

do uchwały, 

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 

14.576.220 zł 

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

pożyczek i kredytów w kwocie 3.808.043 zł 

4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Unii europejskiej do łącznej wysokości 11.414.315zł 

1) dokonywania zmian w wydatkach bieżących polegających na zmianach wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych w obrębie 

działu budżetowego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, w tym zmian obejmujących 

planowanie nowych wydatków majątkowych, 

3) dokonywania przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

4) przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do 

dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału 

klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane oraz wydatków majątkowych, 

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a termin zapłaty upływa w roku następnym, 

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania 

zobowiązań z tyt. umów zapewniających ciągłość działania jednostki, a wynikające z nich 

płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2.500.000 zł,

8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

9) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

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

prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

§ 10. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki 

organizacyjne powiatu oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na 

zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu, jako 10 dzień miesiąca 

następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.  

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu powiatu dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu: 

według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 

dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 

grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.  

Przewodniczący Rady 

Powiatu Cieszyńskiego 
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