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--PPrroojj eekktt -- 
Uchwała Nr XLVIII/ ....... /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 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.) art. 217 ust 2 pkt 2, 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Zwiększa  się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego  o kwotę 621 155zł 

i ustala się dochody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 102 570 470zł 

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

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 671 416zł 

i ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 109 545 818zł 

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: 
1) § 1 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

 „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego 
na 2010 rok, w wysokości 7.799.775zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych 
przychodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej 
uchwały”; 

2) § 7 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
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Planowane przychody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
Paragraf Treść Kwota w złotych 

 PRZYCHODY OGÓŁEM 7 799 775 

952 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

4 766 626 

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3 033 149 

 
3) § 1 ust. 5 ww. uchwały otrzymuje następujące  brzmienie: 

 „Ustala się, iŜ źródłem pokrycia deficytu budŜetowego w wysokości 6.976.348zł będą 
przychody pochodzące z następujących tytułów: 
1) kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych  

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.); 

11) poŜyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach; 
2) przychodów z innych rozliczeń krajowych”; 

4) § 2 pkt 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
 „finansowanie planowanego deficytu budŜetu powiatu w kwocie 6.976.348zł”; 

5) § 5 pkt 1 ppkt b ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
 „finansowanie planowanego deficytu budŜetu powiatu w kwocie 6.976.348zł”; 

6) 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok  

w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budŜetowej. 
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera 

poniŜsze zestawienie. 
 

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

   WYDATKI OGÓŁEM 5 112  5 112 

710  Działalność usługowa 4 000 - 

 71095 Pozostała działalność 4 000 - 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 4 000 - 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000 - 

750  Administracja publiczna - 4 000 

 75020 Starostwa powiatowe - 4 000 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: - 4 000 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: - 4 000 

  
–  Wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań jednostek budŜetowych  4 000 
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852  Pomoc społeczna - 1 112 

 85204 Rodziny zastępcze - 1 112 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 

- 1 112 

  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 112 

853  Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 112 - 

 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych  1 112 - 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 1 112 - 

  Dotacje na zadania bieŜące 1 112 - 

 
§ 4 

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

 
Dochody ogółem 

Dział Nazwa w tym: Dochody 
bieŜące 

Dochody 
majątkowe 

  ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 621 155 221 155 400 000 
 DOCHODY WŁASNE 611 978 211 978 400 000 
 Wpływy z róŜnych opłat 40 816 40 816 0 

750 Administracja publiczna 40 816 40 816 - 

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji zadań jednostek sektora finansów 
publicznych 400 000 0 400 000 

801 Oświata i wychowanie 400 00 - 400 000 

 
Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki 
budŜetowe 

171 162 171 162 0 

700 Gospodarka mieszkaniowa 163 000 163 000 - 
801 Oświata i wychowanie 8 162 8 162 - 

 
Określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego 9 177 9 177 0 

801 Oświata i wychowanie 9 177 9 177 - 
 

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

  OGÓEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 671 416 
  ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 954 703 

700  Gospodarka mieszkaniowa 203 816 
 70095 Pozostała działalność 203 816 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 163 816 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 163 816 

  
–  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 
163 816 
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  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 40 000 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 000 
801  Oświata i wychowanie 750 887 

 80120 Licea ogólnokształcące 8 162 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 8 162 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 8 162 

  
– Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 
8 162 

 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i  doskonalenia kadr 9 177 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 9 177 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 9 177 
  – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 599 

  
– Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 
4 578 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 733 548 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 733 548 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 733 548 
 
 

  ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 283 287 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 283 287 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 283 287 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 283 287 
 

§5 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§6 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD śETOWYCH 
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010r. 

 

Dział Rozdz. Nazwa 
Zwiększenie 
dochodów 

Zwiększenie 
wydatków 

    RAZEM 10 000 10 000 
801   Oświata i wychowanie 10 000 10 000 

  80130 Szkoły zawodowe 10 000 10 000 

    
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu 
Śl. ul. Pszowska 92 5 000 5 000 

    
Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1 5 000 5 000 

 
 
 

Załącznik do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XLVIII/……../2010 
z dnia 24 czerwca 2010 roku 
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Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XLVIII/ ....... /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 24 czerwca 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 o kwotę 621.155zł i wydatków o kwotę 

954.703zł co podyktowane jest następującymi okolicznościami: 

a. Wpływem dochodów w wysokości 40.816zł w związku z oddaniem Miastu 

Rydułtowy nieruchomości gruntowych połoŜonych w Rydułtowach przy  

ul. Strzelców Bytomskich. W związku z powyŜszym budŜet powiatu zwiększy 

się po stronie dochodów o ww. kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna”. 

Dodatkowe środki budŜetowe proponuje się przeznaczyć na wydatki remontowe 

tytułem pokrycia kosztów bieŜących eksploatacji nieruchomości będących  

w administrowaniu Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami  

w Wodzisławiu Śl. (rozdział 70095 „Pozostała działalność”). 

b. Przyznaniem Powiatowi Wodzisławskiemu przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacji celowej  

w wysokości 400.000zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą 

„Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego 
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 w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1”. W związku z powyŜszym budŜet 

powiatu zwiększy się o ww. kwotę po stronie dochodów w dziale 800 „Oświata  

i wychowanie” oraz o analogiczną wysokość w planie wydatków w rozdziale 

80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego”. Dodatkowo na realizację przedmiotowego zadania 

zaciągnięta będzie w roku budŜetowym 2010 poŜyczka z funduszu celowego  

w kwocie 333.548zł. Sumarycznie zwiększenie planu w rozdziale 80140 

zamknie się więc kwotą 733.548zł. 

c. Zwrotem podatku VAT otrzymanym przez Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl.  w kwocie 163.000zł. Dodatkowe środki 

budŜetowe proponuje się przeznaczyć na remonty i inwestycje w budynkach 

będących w administrowaniu jednostki. W związku z powyŜszym proponuje  

się zwiększyć budŜet po stronie dochodów w dziale 700 „Gospodarka 

mieszkaniowa” oraz po stronie wydatków w rozdziale 70095 „Pozostała 

działalność”. 

d. Wpływem do budŜetu środków pochodzących z tytułu odszkodowania 

otrzymanego w związku z zalaniem piwnic w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych 

w Wodzisławiu Śl. W związku z powyŜszym proponuje się zwiększyć budŜet po 

stronie dochodów o kwotę 8.162zł (dział 801 Oświata i wychowanie) oraz 

analogicznie stronie wydatków w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. 

e. Przystąpieniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl. do przetargu na przygotowanie i realizację szkoleń dla 

nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych „Doskonalenie nauczycieli  

w województwie śląskim”. W związku z powyŜszym proponuje się zwiększyć 

budŜet po stronie dochodów o kwotę  9.177zl w dziale 801 „Oświata  

i wychowanie” oraz analogicznie po stronie wydatków w rozdziale 80142 

„Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr”. 

2) Zmniejszeniem budŜetu po stronie przychodów i wydatków  o kwotę 283.287zł  

w związku ze zmianą zasad finansowania zadania ujętego w pkt 2.2 WPI 

występującego pod nazwą „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1”. Początkowo planowano 

na powyŜszy cel zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym tytułem sfinansowania 

tzw. wkładu własnego. W chwili obecnej proponuje się finansowanie kosztów 

realizacji ww. zadania z planowanej poŜyczki i dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, co szczegółowo 

omówiono w pkt 1 ppkt b uzasadnienia.  

3) Przeniesienia kwot planowanych wydatków miedzy działami klasyfikacji budŜetowej 

zgodnie z zestawieniem ujętym w §3 ust. 2 uchwały nowelizującej budŜet, w tym:  

a. Przeniesienia kwoty 4.000zł z działu 750 „Administracja publiczna” na dział 

710 „Działalność usługowa” tytułem zabezpieczenia środków  przeznaczonych 

na dofinansowanie zakupu przeglądarki danych ewidencyjnych. 

b. Przeniesienia kwoty 1.112zł z działu 852 „Pomoc społeczna” na dział 853 

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” tytułem zabezpieczenia 

środków na Warsztaty Terapii Zajęciowej w związku z uchwałą Rady Powiatu 

Wodzisławskiego  Nr XLIII/478/2010 z dnia 25.02.2010r. w sprawie podziału 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

4) Zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych zgodnie  

z załącznikiem do przedłoŜonego projektu uchwały nowelizującej budŜet powiatu.  

W związku z powyŜszym planuje się zwiększyć plan dochodów własnych i wydatków 

nimi sfinansowanych o kwotę 10.000zł w następujących jednostkach organizacyjnych 

oświaty: 

- Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. 

Zaproponowane zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów budŜetu powiatu 

wodzisławskiego omówione w pkt 1-4 powodują w konsekwencji ustalenie poziomu 

planowanego deficytu budŜetowego do kwoty 6.976.348zł. Źródła pokrycia tegoŜ deficytu 

zgodnie z §2 pkt 3 projektu uchwał będą: kredyt, poŜyczka i przychody z innych rozliczeń 

krajowych. 

 W związku z powyŜszym Zarząd wnosi o podjęcie uchwały w brzmieniu zgodnym  

z przedłoŜonym projektem. 

 

         SKARBNIK 

 

        /-/ mgr Mariusz Rakowski 


