
- Projekt - 
Uchwała Nr IV/      /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 

27.01.2011r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. 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 125 280zł 

i ustala się dochody budŜetu powiatu Wodzisławskiego w wysokości 113 843 385zł. 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 125 280zł 

i ustala się wydatki budŜetu powiatu Wodzisławskiego w wysokości 119 835 476zł. 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 2 do niniejszej uchwały. 
  

§ 2 
 
1. Zmiany w planie dochodów budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok. 

  
Dochody ogółem 

Dział Nazwa w tym: Dochody 
bieŜące 

Dochody 
majątkowe 

  ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW 125 280 125 280 0 

 
Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego 122 554 122 554 - 

801 Oświata i wychowanie 66 616 66 616  

852 Pomoc społeczna 55 938 55 938 - 

  
Określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego 2 726 2 726 0 

852 Pomoc społeczna 2 726 2 726 - 



 
 

2. Zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok 
 
Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

    ZWI ĘKSZENIE WYDATKÓW  125 280 

801  Oświata i wychowanie 66 616 

 80130 Szkoły zawodowe  66 616 

    WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 

66 616 

    
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 

66 616 

852  Pomoc społeczna 58 664 

  85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 726 

    WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 2 726 

    Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 2 726 

    
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budŜetowych 

2 726 

 85295 Pozostała działalność 55 938 

   WYDATKI BIE śĄCE 
w tym: 

55 938 

   
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 

55 938 

 
§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 
§4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr IV/ ....... /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 
27.01.2011r. w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. 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 2011 r. proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1. Zwiększenie budŜetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 125.280zł z tego: 

a) 66.616zł to dochody, które wpłyną do budŜetu Powiatu Wodzisławskiego związku  

z realizacją projektów Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe Ŝycie” oraz 

Comenius „Uczyć lepiej, kształcić wyŜej, wychowywać efektywniej” realizowanych 

przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. PowyŜsze środki zwiększą plan 

po stronie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły 

zawodowe. 

b) 55.938zł to dochody, które wpłyną do budŜetu Powiatu Wodzisławskiego w związku 

z realizacją 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 dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 

85295 Pozostała działalność. 



c) 2.726zł. to dochody otrzymane tytułem darowizny  przekazanej dla Domu Dziecka  

w Gorzyczkach. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na wydatki bieŜące 

zgodnie z wolą darczyńcy. PowyŜsze środki zwiększą plan po stronie wydatków  

w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 

 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 


