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

z dnia 22 grudnia 2008 roku 
 
 
 
w sprawie: budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. 
 
 
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51, art. 54 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz 
art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 173, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, 
art. 195 ust. 2 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 
 

1. Ustala się dochody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, w wysokości 
94.030.986zł., w tym dochody bieŜące w wysokości 93.030.986zł., zgodnie z załącznikiem 
nr 1. 

2. Ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, w wysokości 
93.314.917zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. Ustala się rozchody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok, w wysokości 
716.069zł., z tytułów określonych zgodnie z załącznikiem nr 3. 

4. NadwyŜkę budŜetu powiatu w wysokości 716.069zł., przeznacza się na spłatę rat kredytów 
i poŜyczek z tytułu zaciągniętych przez powiat zobowiązań. 

5. W budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009r., tworzy się rezerwę ogólną,  
w wysokości 336.000zł. 

6. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89 poz. 590) w budŜecie Powiatu Wodzisławskiego na 2009r., tworzy  
się rezerwę celową w wysokości 25.000zł., przeznaczoną na realizację zadań własnych 
powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami w tym: 
1) dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych budŜetu państwa w wysokości 

10.606.355zł. 
2) wydatki, których źródłem finansowania są dotacje celowe pochodzące z budŜetu 

państwa w wysokości 10.606.355zł. 
3) dochody budŜetu państwa w wysokości     1.360.200zł. 
4) dochody budŜetu powiatu w wysokości        338.210zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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2. Ustala się dotacje przekazywane z budŜetu powiatu związane z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego w wysokości 2.944.055zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. 

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a takŜe innych 
środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w wysokości 340.874zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

4. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 
§ 3 

 
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) stan funduszu na 1 stycznia 2009r. 28.434zł. 
2) przychody 600.000zł. 
3) wydatki 625.000zł. 
4) stan funduszu na 31 grudnia 2009r. 3.434zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 8. 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
1) stan funduszu na 1 stycznia 2009r. 10.000zł. 
2) przychody 580.000zł. 
3) wydatki 580.000zł. 
4) stan funduszu na 31 grudnia 2009r. 10.000zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

3. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŜetowych  
w wysokości  
1) dochody 1.122.220zł. 
2) wydatki 1.119.680zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 
§ 4 

 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  
i poŜyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 
1.866.000zł. 
 

§ 5 
 

UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budŜecie powiatu do wysokości 
1.866.0000zł., 

2) zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  

i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
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zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie  
z załącznikami nr 6 i 7, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną 
kwotę 8.668.000zł., 

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami, 

4) przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi 
finansowanych,  

5) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 
niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu powiatu. 

 

§ 6 
 

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budŜetu Powiatu. 
1) Uzyskane przez powiatowe jednostki budŜetowe zwroty wydatków dokonanych w tym 

samym roku budŜetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają 
wykonanie wydatków w tym roku budŜetowym. 

2) Uzyskane przez powiatowe jednostki budŜetowe zwroty wydatków dokonanych  
w poprzednich latach budŜetowych są przyjmowane na subkonto dochodów  
i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budŜetu powiatu. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 8 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 


