- Projekt Uchwała Nr II/ /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 16 grudnia 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 681 226zł

i ustala się dochody budŜetu powiatu Wodzisławskiego

w wysokości 108 522 623zł.

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 1 do niniejszej uchwały.

2.

Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego

o kwotę 681 226zł

i ustala się wydatki budŜetu powiatu Wodzisławskiego

w wysokości 115 665 423 zł.

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 2 do niniejszej uchwały.
§2
Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r.
w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami, w ten sposób,
Ŝe zmienia się załącznik nr 2 „Plan dochodów własnych jednostek budŜetowych oraz
wydatków nimi sfinansowanych na 2010r.” w sposób określony w załączniku do niniejszej
uchwały;
§3
1.

Zmiany w planie dochodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.
Dochody ogółem

Dział

Nazwa

w tym:

Dochody
bieŜące

Dochody
majątkowe

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

681 226

681 226

0

SUBWENCJA OGÓLNA

203 916

203 916

0

758

RóŜne rozliczenia

203 916

203 916

-

DOCHODY WŁASNE

230 000

230 000

0

Dochody z majątku powiatu

230 000

230 000

0

Gospodarka mieszkaniowa

230 000

230 000

-

Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego

16 096

16 096

-

Pomoc społeczna

16 096

16 096

-

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

231 214

231 214

0

600

Transport i łączność

216 714

216 714

-

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 500

14 500

-

700

852

2.
Dział

Zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok
Rozdz. Nazwa

600
60014

700
70095

801
80102

Kwota w zł

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

681 226

Transport i łączność

216 714

Drogi publiczne powiatowe

216 714

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

216 714

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

216 714

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
budŜetowych

216 714

Gospodarka mieszkaniowa

244 500

Pozostała działalność

244 500

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

244 500

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

244 500

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
budŜetowych

244 500

Oświata i wychowanie

203 916

Szkoły podstawowe specjalne

3 000

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

3 000

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

3 000

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000

80120

80130

80134

852
85295

Licea ogólnokształcące

36 000

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

36 000

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

36 000

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

36 000

Szkoły zawodowe

144 562

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

144 562

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

144 562

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

144 562

Szkoły zawodowe specjalne

20 354

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

20 354

Wydatki jednostek budŜetowych w tym:

20 354

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 354

Pomoc społeczna

16 096

Pozostała działalność

16 096

WYDATKI BIEśĄCE
w tym:

16 096

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

16 096

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwał
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr II/……../2010
z dnia 16 grudnia 2010 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010r.

Dział

Rozdz.

852
85202

Nazwa
RAZEM
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w
Gorzycach ul. Bogumińska 22

Zwiększenie
dochodów
40 000
40 000
40 000

Zwiększenie
wydatków
40 000
40 000
40 000

40 000

40 000

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr II/ ....... /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.) 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 dokonanie następujących zmian:
1.

Zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 681.226zł z tego:
a) 203.916zł przypada z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
Wprowadzenie do budŜetu ww. kwoty spowoduje zwiększenie planu wydatków w
jednostkach organizacyjnych oświaty w dziale 801, w rozdziałach 80102, 80120,
80130, 80134 klasyfikacji budŜetowej. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone
na pokrycie wydatków bieŜących, a w szczególności wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych.
b) 244.500zł przypada na dochody wygenerowane przez Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami, w szczególności pobieranych z tytułu najmu
i dzierŜawy mienia naleŜącego do powiatu. Dodatkowe środki jednostka proponuje
przeznaczyć na pokrycie wydatków bieŜących związanych z utrzymaniem
nieruchomości.

c)

16.096zł to dochody otrzymane w związku z realizacją przez Powiat Wodzisławski
projektu „Świadomy obywatel” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (dział 852 Pomoc
społeczna). PowyŜsze środki finansowe zwiększą plan wydatków Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295.

d) 216.714zł to dochody ujęte w dziale 600 „Transport i łączność”, z czego 166.714zł
to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego będące refundacją kosztów
poniesionych przez powiat w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania
pn. „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych
w CzyŜowicach oraz odciąŜającego DW 933”. Natomiast 50.000zł powiat otrzyma
tytułem zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w związku z działalnością zakładu
górniczego „KWK Rydułtowy-Anna”. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć
na pokrycie wydatków bieŜących Powiatowego Zarządu Dróg, głównie związanych
z „akcją zima”.
2.

Zmiany planu rachunku dochodów własnych jednostek budŜetowych w związku z
wpływem kwoty 40.000zł tytułem odszkodowania dla Domu Pomocy Społecznej w
Gorzycach. Ponadplanowe środki zostaną przeznaczone na pokrycie powstałych szkód.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały

w brzmieniu zgodnym z przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem
aktu prawnego.

Skarbnik Powiatu
/-/mgr Mariusz Rakowski

