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-Projekt- 
  

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

z dnia 27 maja 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 196 227zł 

i ustala się dochody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 100 520 452zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym  w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 196 227zł 

i ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 107 446 539zł 

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

§ 2 
 
1. Zmiany w planie dochodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
Dochody ogółem 

Dział Nazwa w tym: Dochody 
bieŜące 

Dochody 
majątkowe 

  ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 196 227 196 227 0 

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

196 227 196 227 0 
758 RóŜne rozliczenia  196 227 196 227 0 

 



 
2 

 

 
2. Zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

 
Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW 196 227 

600  Transport i ł ączność 196 227 
 60014 Drogi publiczne powiatowe 196 227 

  WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 196 227 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 196 227 

  
–  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budŜetowych 196 227 
 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XLVII/ ....... /2010 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 maja 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 zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 

196.227zł. w zawiązku z wpłynięciem do budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w roku 2010 

środków dotyczących naleŜności związanych z wykonaniem w 2009r. zadania  

pn. ”Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu skomunikowania Marklowic i Radlina z DK 78  

i DW 932”. Są to pozaplanowe środki budŜetowe w związku z tym proponuje się 

wprowadzenie tych dochodów do budŜetu z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków 

ujętych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Dodatkowe środki Powiatowy 

Zarząd Dróg przeznaczy na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg  

w sezonie 2009/2010. 

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

z przedłoŜonym projektem. 

 

 

        Skarbnik Powiatu 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 


