
-Projekt- 
Uchwała Nr XXXII/ ....... /2009 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 marca 2009 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie 

budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 168 ust. 2  pkt 6 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104). 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXVIII/344/2008 z dnia 

22.12.2008r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w ten sposób, Ŝe 
w § 1 ww. uchwały, po ust. 2 dodaje się ust. 21 o następującym brzmieniu:  

     ust. 21.  Ustala się przychody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009r.  
                       w wysokości 3.363.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 21 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik nr 21 do Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXVIII/344/2008 z dnia 

22.12.2008r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, pod nazwą 
„Przychody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok”, otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 363 000zł. 

i ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 96 890 597zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Deficyt budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 2.646.931zł. zostanie pokryty 

przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 
 
 

PRZYCHODY BUDśETU  
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2009 ROK 

 

Paragraf Treść Kwota w złotych 

 PRZYCHODY OGÓŁEM 3 363 000 

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 3 363 000 

 
 
 
 
 

 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  

BUDśETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
NA 2009 ROK 

 
Dział Rozdział Nazwa Kwota w złotych 

    Zwiększenie wydatków 3 363 000 
600    Transport i łączność 1 500 000 

  60014  Drogi publiczne powiatowe 1 500 000 
     w tym wydatki majątkowe 600 000 

700    Gospodarka mieszkaniowa 900 000 
  70095  Pozostała działalność 900 000 
  w tym wydatki majątkowe 900 000 

750    Administracja publiczna 50 000 
  75020  Starostwa powiatowe 50 000 
  w tym wydatki majątkowe 50 000 

801    Oświata i wychowanie 913 000 
  80130  Szkoły zawodowe 853 000 
  w tym wydatki majątkowe 853 000 

  80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 60 000 

   w tym wydatki majątkowe 60 000 
 
 
 
 
 
 
 

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUD śETOWEGO 
 

Paragraf Treść Kwota w złotych 

 DEFICYT OGÓŁEM 2 646 931 

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 2 646 931 

 

Załącznik nr 1 do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XXXII/……../2009 
z dnia 26 marca 2009 roku 
 

Załącznik nr 2 do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XXXII/……../2009 
z dnia 26 marca 2009 roku 
 

Załącznik nr 3 do projektu uchwały 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr XXXII/……../2009 
z dnia 26 marca 2009 roku 
 



 
Uzasadnienie do projektu 
Uchwały XXXII/   /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 marca 2008 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/344/2008r. z dnia 22 grudnia 2008r.  

w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 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 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 ustawach jak i w upowaŜnieniach zawartych w uchwale budŜetowej. Z kolei do wyłącznej 

kompetencji zarządu naleŜy sporządzenie projektu uchwały budŜetowej jak i występowanie  

z inicjatywą w sprawie zmian w budŜecie. 

 Zamknięcie roku budŜetowego 2008r. wynikiem dodatnim w szerokim tego słowa 

znaczeniu oznacza, iŜ wygenerowane dodatkowe środki finansowe w postaci tzw. wolnych 

środków, stanowiących przychody budŜetowe w rozumieniu art. 168 ust. 2 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) mogą być 

przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych zadań, nie ujętych w planach finansowych 

jednostek budŜetowych. Z uwagi na fakt, iŜ przychody są odrębnym od dochodów źródłem 

finansowania zadań, wprowadzenie ich do budŜetu zmienia jego dotychczasową konstrukcję 

(wykazywana nadwyŜka budŜetowa), gdyŜ zaplanowanie wydatków nie znajdujących 

pokrycia w dochodach skutkuje powstaniem deficytu budŜetowego. Zaplanowany na 2009r. 

deficyt budŜetowy wyniesie, zgodnie z przedłoŜonym projektem uchwały, 2.646.931,00zł.  

i zostanie pokryty, jak juŜ wcześniej wspomniano, przychodami ujętymi w załączniku  

nr 3 do projektu uchwały  

Zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budŜetu powiatu,  

a takŜe inicjatywa w sprawie zmian tego budŜetu, naleŜą do wyłącznej kompetencji zarządu 

powiatu. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień 

występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian w budŜecie i proponuje 

wprowadzenie do budŜetu powiatu kwoty 3.363.000,00zł. tytułem przychodów zgodnie  

z § 1 projektu uchwały, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budŜetowych  

o kwotę 3.363.000,00zł. zgodnie z § 2 projektu uchwały. Nie ujęte w budŜecie środki 



finansowe proponuje się podzielić zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały  

w następujący sposób: 

1. Kwota 1.500.000zł. zostanie przeznaczona na wydatki o charakterze inwestycyjnym 

(600.000zł. paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej) oraz o charakterze remontowym 

(900.000zł. paragraf 4270 klasyfikacji budŜetowej) w rozdziale 60014 klasyfikacji 

budŜetowej. Dysponent środków Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni. Dodatkowe 

środki budŜetowe zostaną przeznaczone przez jednostkę przede wszystkim  

na pozimowe remonty nawierzchni, a takŜe na zadania wykonywane wspólnie  

z gminami Powiatu Wodzisławskiego na drogach powiatowych. Dotyczy to takich 

prac jak remont nawierzchni ul. Powstańców i ul. KrzyŜowej w Syryni, ul. Wolności  

i ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim, czy teŜ ul. Staffa w Pszowie. 

2. Kwota 900.000zł. zostanie przeznaczona na wydatki o charakterze inwestycyjnym 

(rozdział 70095, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej) związane z zakończeniem 

zadania pod nazwą „Roboty budowlane w budynku połoŜonym przy ul. Mendego  

w Wodzisławiu Śląskim w zakresie przystosowania pomieszczeń do potrzeb 

biurowych”. Dysponent środków Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami 

w Wodzisławiu Śląskim. 

3. Kwota 50.000zł. zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji teletechnicznej łączącej 

budynek starostwa przy ul. Bogumińskiej z budynkiem przy ul. Mendego (rozdział 

75020, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej) 

4. Kwota 100.000zł. zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji zewnętrznej  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 23  

(rozdział 80130, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej).  

5. Kwota 420.000zł. zostanie przeznaczona na przebudowę kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr II w Rydułtowach  

ul. Obywatelska 30 (rozdział 80130, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej). 

6. Kwota 333.000zł. zostanie przeznaczona tytułem wkładu własnego powiatu  

w realizację zadania związanego z budową boiska sportowego Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Rydułtowach Nr II ul. Obywatelska 30  

(rozdział 80130, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej). Całkowity koszt zadania 

szacuje się na około 1.000.000zł. Pozostałe środki pochodzić będę z budŜetu państwa 

oraz budŜetu samorządu województwa w związku z zadaniem współfinansowanym 

z tychŜe budŜetów pod nazwą „Moje boiska – Orlik 2012”. 



7. Kwota 60.000zł. zostanie przeznaczona dla Powiatowego Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim na pokrycie kosztów przyłącza energetycznego 

dla sztolni  (rozdział 80130, paragraf 6050 klasyfikacji budŜetowej). 

Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały  

w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem. 

 

SKARBNIK 
 

/-/ mgr Mariusz Rakowski 


