
-Projekt-
Uchwała Nr XLV/ ....... /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 248.575zł.

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 80.866.203zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 248.575zł.

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 85.017.394zł.

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia  się  załącznik  Nr  9  „Dochody i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2006 rok” do uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr XLI/473/2005 z dnia 22.12.2005, w ten sposób że:

1) zmniejsza  się  dochody z  budżetu  Państwa  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 321.000zł.

2) zmniejsza  się  dochody z  budżetu  Powiatu  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 80.250zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik 
do projektu uchwały Nr XLV/…/2006
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

NA 2006 ROK

Dział Rozdział Treść Kwota w
złotych

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 248 575
758 Różne rozliczenia 168 325
700 Gospodarka mieszkaniowa 80 250

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 248 575
801 Oświata i wychowanie 168 325

80111 Gimnazja specjalne 50 000
w tym wynagrodzenia i pochodne 50 000

80120 Licea ogólnokształcące 19 800
w tym wynagrodzenia i pochodne 19 800

80123 Licea profilowane 38 900
w tym wynagrodzenia i pochodne 38 900

80130 Szkoły zawodowe 59 625
w tym wynagrodzenia i pochodne 50 000

750 Administracja publiczna 80 250
75020 Starostwa powiatowe 80 250



Uzasadnienie do projektuUzasadnienie do projektu
Uchwała Nr XLV....../2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 20 kwietnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok.

Zgodnie  z  treścią  art.  12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie

powiatowym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz.  1592  z  późn.  zm.)  do  wyłącznej

kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją takiego sformułowania

ustawowego jest  to,  iż  organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budżetowe oraz

dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje ustawa.

Przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały związany jest z podjęciem

przez Sejm R.P. w dniu 17 lutego 2006r. ustawy budżetowej (Dz. U. 35 poz. 244) stanowiącej

podstawę  gospodarki  finansowej  państwa.  Konsekwencją  powyższego  faktu  jest  zmiana

przekazanych w trybie obowiązujących przepisów wskaźników budżetowych:

1) Pismem  z  dnia  14.03.2006r.  znak  ST4-4820-163/2006  Minister  Finansów

poinformował, iż przysługująca Powiatowi Wodzisławskiemu kwota części oświatowej

subwencji  ogólnej  wyniesie  38.363.111zł.  W  projekcie  budżetu  powiatu  na  2006r.

przyjęto,  iż  z  powyższego  tytułu  wpłynie  kwota  38.531.436zł.  Oznacza  to  spadek

dochodów subwencyjnych per saldo o 168.325zł. i  o tę wielkość należy skorygować

plan dochodów i wydatków budżetowych.

2) Mocą decyzji  z  dnia  16 marca 2006r.  Nr FB.I.3011-78/2/06 skorygowano prognozę

dochodów związanych z wykonywaniem przez powiat zadań w zakresie administracji

rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  powiatowi  ustawami  (rozdział  70005

klasyfikacji  budżetowej).  W projekcie budżetu powiatu na 2006r.  przyjęto, iż kwota

dochodów z  powyższego tytułu  powinna  wynieść  1.248.000zł.  z  czego na  dochody

powiatu  przypadało  312.000zł.  Natomiast  stosownie  do  ww.  decyzji  dochody  te

powinny  w  2006r.  zamknąć  się  kwotą  927.000zł.,  z  czego  na  dochody  powiatu

przypadnie kwota 231.750zł. Oznacza to spadek dochodów związanych z wykonaniem

przez  powiat  zadań w zakresie  administracji  rządowej  oraz  innych zadań zleconych

powiatowi  ustawami  per  saldo  o  80.250zł.  i  o  tę  wielkość  należy skorygować plan

dochodów i wydatków budżetowych.

Reasumując wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią przedłożonego pod obrady Rady
projektu uchwały.

           SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski


