
-Projekt-
Uchwała Nr III/ ....... /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w  sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005r.  w  sprawie 
budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 100 000zł.

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 88 461 436zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 100 000zł.

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 96 437 395zł.

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

NA 2006 ROK

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia
  Zwiększenie dochodów 100 000

801  Oświata i wychowanie 100 000

  Zwiększenie wydatków 100 000
801  Oświata i wychowanie 100 000

 80130 Szkoły zawodowe 100 000
 w tym wydatki majątkowe 100 000

Załącznik do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/……../2006
z dnia 29 grudnia 2006 roku



Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr III/ ....... /2006

Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany  uchwały  Nr  XLI/473/2005  z  dnia  22  grudnia  2005r.  w  sprawie 

budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 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 należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją takiego sformułowania 

ustawowego jest to, iż organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budżetowe oraz 

dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje ustawa.

Przedmiotowych zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006r. należy dokonać 

w związku z możliwością uruchomienia jeszcze w tym roku budżetowym kwoty 100.000zł 

przeznaczonej na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-

rekreacyjnego  przy  ul.  Pszowskiej  w  Wodzisławiu  Śl.”.  Informacja  dotycząca  wpływu 

powyższej kwoty jeszcze w tym roku budżetowym dotarła do Starostwa Powiatowego w dniu 

18.12.2006r.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią przedłożonego 

pod obrady Rady projektu uchwały.

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski


