
-Projekt- 
  

Uchwała Nr LI/ ....... /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 września 2010 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 

28.01.2010r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz  
z załącznikami. 

 
 
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. Zwiększa  się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego  o kwotę 272 657zł 

i ustala się dochody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 106 154 294zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 272 657zł 

i ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 113 130 642zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r. 
w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami, w ten sposób, 
Ŝe zmienia się załącznik nr 2 „Plan dochodów własnych jednostek budŜetowych oraz 
wydatków nimi sfinansowanych na 2010r.” w sposób określony w załączniku do niniejszej 
uchwały. 



 
§ 3 

 
1. Zmiany w planie dochodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
Dochody ogółem 

Dział Nazwa w tym: Dochody 
bieŜące 

Dochody 
majątkowe 

  ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 272 657 272 657 - 
 SUBWENCJA OGÓLNA 190 000 190 000 - 

758 RóŜne rozliczenia 190 000 190 000 - 

 
Dochody o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego 82 657 82 657 - 

758 RóŜne rozliczenia 74 038 74 038 - 
801 Oświata i wychowanie 6 557 6 557 - 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 062  2 062 - 

 
 

2. Zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok 
 
Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW 272 657 
600  Transport i ł ączność 62 048 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 62 048 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 62 048 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 62 048 
  –  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 

  
– Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 
12 048 

801  Oświata i wychowanie 208 547 
 80120 Licea ogólnokształcące 9 024 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 9 024 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 9 024 

  
–  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 9 024 

 80130 Szkoły zawodowe 199 523 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 

199 523 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 199 523 

  
–  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 199 523 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 062 
 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 062 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 2 062 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 2 062 

  
– Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 
2 062 

 



§ 4 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH 
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010r. 

 

Dział Rozdz. Nazwa 
Zwiększenie 
dochodów 

Zwiększenie 
wydatków 

    RAZEM 500 000 500 000 
600  Transport i ł ączność 500 000 500 000 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000 500 000 

  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z 
siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 500 000 500 000 

 

Załącznik do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr LI/……../2010 
z dnia 23 września 2010 roku 
 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały LI/   /2010 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 

28.01.2010r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz  
z załącznikami. 

 

 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 naleŜy uchwalanie budŜetu. Konsekwencją powyŜszego 

sformułowania ustawowego jest wyłączne prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania 

budŜetu jak i dokonywania zmian w budŜecie. Wyjątki od powyŜszej zasady są przewidziane 

w szczególności w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 

U. Nr 157 poz. 1240) jak i upowaŜnieniach ujętych w uchwale budŜetowej (art. 258 ust. 1 pkt 

ustawy o finansach publicznych). Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu naleŜy 

sporządzenie projektu uchwały budŜetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian 

w budŜecie. 

W przedłoŜonym projekcie uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie budŜetu powiatu 

na 2010 r. proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1. Zwiększenia budŜetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 272.657zł z tego: 

a) 190.000 zł przypada z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. 

Dodatkowe środki finansowe Powiat otrzymuje w związku z koniecznością 

przeprowadzenia remontów bieŜących w obiektach oświatowych, a takŜe  

w związku z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi. Wprowadzenie do 

budŜetu środków z powyŜszego tytułu spowoduje zwiększenie planu dochodów w 

dziale 758 „RóŜne rozliczenia” i analogicznie planu wydatków w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

b) 62.048 zł przypada na zwiększenie planu finansowego PZD. Pozaplanowe środki 

finansowe wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w związku z rozliczeniem 

kosztów poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „Usprawnienie połączenia 

komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-

1”. PowyŜsze środki jednostka proponuje przeznaczyć na wydatki bieŜące. 

Uwzględnienie ww. okoliczności w budŜecie spowoduje jego zwiększenie po stronie 



dochodów w dziale 758 „RóŜne rozliczenia”, a po stronie wydatków  

w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. 

c) 11.990 zł przypada z tyt. przekazania przez ubezpieczyciela kwot naleŜnych 

Powiatowi z tzw. funduszu prewencyjnego. Dodatkowe środki finansowe proponuje 

się przeznaczyć na zabudowę kamer monitoringu wizyjnego  

w jednostkach organizacyjnych oświaty, tj. w Zespole Szkół im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Rydułtowach. Uwzględnienie ww. okoliczności w budŜecie spowoduje jego 

zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758 „RóŜne rozliczenia” a po stronie 

wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziałach 80120 „Licea 

ogólnokształcące” i 80130 „Szkoły zawodowe”. 

d) 3.802 zł przypada tyt. odszkodowania za zniszczone mienie w związku z zalaniem 

pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. Uwzględnienie  

ww. okoliczności w budŜecie spowoduje jego zwiększenie po stronie dochodów  

w dziale 801 Oświata i wychowanie” i po stronie wydatków w dziale 801 „Oświata i 

wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

e) 2.755 zł przypada w związku z wnioskiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

 w Wodzisławiu Śl. dotyczącym realizacji programu finansowanego przez Polsko-

Niemiecką Współpracę MłodzieŜy. Uwzględnienie ww. okoliczności w budŜecie 

spowoduje jego zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 „Oświata  

i wychowanie” i po stronie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 

rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”  

f) 2.062 zł przypada tyt. odszkodowania za zniszczone mienie w związku z zalaniem 

pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. Uwzględnienie  

ww. okoliczności w budŜecie spowoduje jego zwiększenie po stronie dochodów  

w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i po stronie 

wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 

85333 „Powiatowe urzędy pracy”. 

2. Zwiększenia planu dochodów rachunku dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg 

w Wodzisławiu Śl. o kwotę 500.000zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

Zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie 

kosztów remontów nawierzchni dróg i chodników. 

 



Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały  

w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem. 

 

       Skarbnik Powiatu 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 


