
  

-Projekt- 
 

Uchwała Nr XXVIII/ ....... /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 22 grudnia 2008 roku 
 
 
w sprawie: wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r. nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego. 
 
 
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W załączniku do niniejszej uchwały ustala się: 
1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2008r. z upływem roku budŜetowego,  
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1 uchwały, z podziałem na działy  

i rozdziały klasyfikacji budŜetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, 
3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2008r. z upływem roku 

budŜetowego. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



  

 
Wykaz planowanych wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, 

które w 2008r. nie wygasają z końcem roku budŜetowego 
 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Wydatki w złotych 
w tym: Termin 

realizacji 
 

Wydatki 
majątkowe 

  RAZEM  3 299 775 2 959 293 - 
700  Gospodarka mieszkaniowa 959 621 929 000 - 

 70005 
Gospodarka gruntami  
i nieruchomościami 

30 621 - - 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
wydzielenia geodezyjne gruntów 
zajętych pod drogi powiatowe, które na 
dzień 31.12.1998r. były własnością osób 
fizycznych a z dniem 01.01.1999r., z 
mocy prawa, stały się własnością 
Powiatu Wodzisławskiego 

21 621 - 30.11.2009r. 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
uregulowanie odszkodowań za przejęte 
przez Powiat Wodzisławski 
nieruchomości zajęte pod drogi 
publiczne powiatowe 

9 000 - 30.11.2009r. 

 70095 Pozostała działalność 929 000 929 000 - 

  
Wydatki z przeznaczeniem na roboty 
budowlane w budynku połoŜonym w 
Wodzisławiu Śl. przy ul. Mendego 3  

929 000 929 000 30.11.2009r. 

750  Administracja publiczna 1 117 352 807 491 - 
 75020 Starostwa powiatowe 1 117 352 807 491 - 

  
Wydatki z przeznaczeniem na zakup 
mebli  na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

85 000 - 30.06.2009r. 

  

Wydatki z przeznaczeniem na remont 
budynku Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu Śl. przy 
 ul. Bogumińskiej 2 

215 861 - 30.08.2009r. 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
wykonanie projektu kanalizacji 
teletechnicznej połączenia budynku przy 
ul. Bogumińskiej 2 z budynkiem przy  
ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. 

9 000 - 31.07.2009r. 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie terenu przed 
budynkiem Starostwa (budowa miejsc 
postojowych, wiatrołapu, oświetlenia 
zewnętrznego) wraz z budową zjazdu  
z drogi wewnętrznej w Wodzisławiu Śl. 
przy ul. Pszowskiej 92 

807 491 807 491 31.08.2009r. 

801  Oświata i wychowanie 368 961 368 961 - 
 80130 Szkoły zawodowe 368 961 368 961 - 

  

Wydatki z przeznaczeniem  
na przebudowę kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w Zespole Szkół 
Technicznych w Wodzisławiu Śl. 
- II etap 

177 971 177 971 30.08.2009r. 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
przebudowę kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2  
w Rydułtowach 

190 990 190 990 30.08.2009r. 

Załącznik  
do uchwały Nr XXVIII/……/2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 22 grudnia 2008 roku 
 



  

 
852  Pomoc społeczna 853 841 853 841 - 

 85202 Domy pomocy społecznej  853 841 853 841 - 

  

Wydatki z przeznaczeniem na 
termomodernizację zespołu budynków 
Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach 
przy ul. Bogumińskiej 22 

853 841 853 841 30.06.2009r. 
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Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2008 roku 

 
 

w sprawie: wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r.  
nie wygasają z upływem roku budŜetowego 

 
 

Zgodnie z treścią art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) budŜet jednostki samorządu 

terytorialnego jest planem rocznym, co oznacza iŜ wydatki budŜetowe wygasają  

z upływem roku budŜetowego (zasada roczności budŜetu). Od powyŜszej zasady 

ustawodawca przewidział wyjątek zawarty w art. 191 cyt. ustawy. Stosownie do treści ww. 

normy prawnej, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŜe ustalić wykaz 

wydatków, które nie wygasają z końcem roku budŜetowego, określając jednocześnie 

ostateczny termin dokonania kaŜdego wydatku ujętego w tym wykazie. Dodatkowo, 

obligatoryjnie organ stanowiący –podejmując uchwałę w przedmiotowej sprawie- ustala plan 

finansowy dla tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budŜetowej,  

z wyodrębnieniem wydatków o charakterze majątkowym. W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, iŜ w zakresie wydatków niewygasających „…ustawa nie zakreśla ram czasowych  

dla ostatecznego terminu dokonania wydatku. Mogą być zatem dokonane nie tylko w roku 

następnym, lecz takŜe w latach następnych. Dzięki temu zwiększa się elastyczność budŜetu  

w czasie. Takie rozwiązanie ma zapobiec sztucznemu i niegospodarnemu wykorzystywaniu 

środków budŜetowych przed upływem roku budŜetowego. Ustawa nie wprowadza Ŝadnych 

ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych, co do wykazu wydatków, które mogą być 

finansowane w roku lub latach następnych…” (Cezary Kosikowski, Finanse publiczne 

komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, str. 384).  

Ogólna kwota wydatków niewygasających z końcem roku budŜetowego 2008  

nie przekroczy, zgodnie z przedłoŜonym projektem uchwały, kwoty 3.299.775zł.,  

z tego na wydatki o charakterze majątkowym (inwestycyjnym) zabezpieczono kwotę 

2.959.293zł. Ujęte w wykazie wydatków niewygasających kwoty proponuje się przeznaczyć 

na realizację następujących zadań: 

1. Wydzielenia geodezyjne gruntów zajętych pod drogi powiatowe które na dzień 

31.12.1998r. były własnością osób fizycznych, a z dniem 01.01.1999r. z mocy prawa, 

stały się własnością Powiatu Wodzisławskiego. Realizacja powyŜszego zadania 

powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 21.621zł. Dysponent środków budŜetowych 



  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

(rozdział 70005 klasyfikacji budŜetowej). 

2. Wypłaty odszkodowań za przejęte przez Powiat Wodzisławski nieruchomości zajęte 

pod drogi publiczne powiatowe. Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć 

w 2009r. kwotą 9.000zł. Dysponent środków budŜetowych Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. (rozdział 70005 

klasyfikacji budŜetowej). 

3. Przeprowadzenie prac budowlanych w budynku połoŜonym w Wodzisławiu Śl.  

przy ul. Mendego 3, w zakresie przystosowania pomieszczeń znajdujących  

się ww. nieruchomości na biura niezbędne dla Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śl. Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. 

kwotą 929.000zł. Dysponent środków budŜetowych Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. (rozdział 70095 klasyfikacji budŜetowej). 

4. Zakup mebli biurowych niezbędnych dla Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 

Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 85.000zł. 

Dysponent środków budŜetowych Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. (rozdział 

75020 klasyfikacji budŜetowej). 

5. Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych budynku będącego w trwałym 

zarządzie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2. 

Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 215.861zł. 

Dysponent środków budŜetowych Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. (rozdział 

75020 klasyfikacji budŜetowej). 

6. Wykonanie projektu kanalizacji teletechnicznej połączenia budynku  

przy ul. Bogumińskiej 2 z budynkiem przy ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. 

Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 9.000zł. 

Dysponent środków budŜetowych Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. (rozdział 

75020 klasyfikacji budŜetowej). 

7. Przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 (budowa miejsc 

postojowych, wiatrołapu, oświetlenia zewnętrznego) wraz z budową zjazdu z drogi 

wewnętrznej. Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 

807.491zł. Dysponent środków budŜetowych Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu 

Śl. (rozdział 75020 klasyfikacji budŜetowej). 

8. Przeprowadzenie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.- II etap.  



  

Realizacja powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 177.971zł. 

Dysponent środków budŜetowych Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. 

(rozdział 8130 klasyfikacji budŜetowej). 

9. Przeprowadzenie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Realizacja 

powyŜszego zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 190.990zł. Dysponent 

środków budŜetowych Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach 

(rozdział 8130 klasyfikacji budŜetowej). 

10. Przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją zespołu budynków Domu 

Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22. Realizacja powyŜszego 

zadania powinna się zamknąć w 2009r. kwotą 853.841zł. Dysponent środków 

budŜetowych Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdział 85202 klasyfikacji 

budŜetowej).  

Szczegółowy wykaz zadań oraz środków finansowych przeznaczonych na ich realizację 

zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

Reasumując wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią przedłoŜonego pod obrady 

Rady projektu uchwały.  

 

SSKK AA RRBBNNII KK   
 

/-/ mgr Mariusz Rakowski 
 

 


