
-Projekt- 
 

Uchwała Nr XV/ ....... /2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 lutego 2012 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 

22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. 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  116 303zł 

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  122 115 844zł 

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

 

2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę  116 303zł 

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  127 163 135zł 

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

 
§ 2 

 
1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

Dział Nazwa 
Dochody ogółem 

w tym: Dochody 
bieżące 

Dochody 
majątkowe 

  ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 116 303 116 303 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU  51 000 51 000 - 

 
Inne dochody należne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów 51 000 51 000 - 

801 Oświata i wychowanie 51 000 51 000 - 

 

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

65 303 65 303 -  

801 Oświata i wychowanie 31 235 31 235 - 
852 Pomoc społeczna  34 068 34 068 - 

 



 
2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

  ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW 116 303 
801  Oświata i wychowanie 52 235 

 80130 Szkoły zawodowe 31 235 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 31 235 

  

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 31 235 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 21 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 21 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 21 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 
jednostek budżetowych 21 000 

852  Pomoc społeczna  34 068 
 85295 Pozostała działalność  34 068 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 34 068 

  

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 34 068 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  30 000 
 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE  
w tym: 30 000 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 
 

§ 3 
 
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok  

w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej. 
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera 

poniższe zestawienie. 

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

   WYDATKI OGÓŁEM  70 000 70 000 
700  Gospodarka mieszkaniowa 70 000 - 

 70095 Pozostała działalność 70 000 - 

  WYDATKI BIE ŻĄCE 
w tym: 

70 000 - 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 70 000 - 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

70 000 - 



 

710  Działalność usługowa - 25 000 

 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 
 i kartograficznej - 25 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE 
w tym: 

- 25 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: - 25 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

- 25 000 

750  Administracja publiczna - 25 000 
 75020 Starostwa powiatowe - 25 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE 
w tym: 

- 25 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: - 25 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych 
zadań jednostek budżetowych 

- 25 000 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000 

 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne  - 20 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE 
w tym: 

- 20 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: - 20 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych 

zadań jednostek budżetowych 
- 20 000 

 
§4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do projektu 

Uchwały Nr XV/ ....... /2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 23 lutego 2012 roku 
 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 
22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. 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 należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją powyższego jest 

wyłączne prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania budżetu jak i dokonywania 

zmian w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w przepisach prawa,  

w szczególności w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jak i upoważnieniach ujętych w uchwale budżetowej (art. 258  

ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych). Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu należy 

sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian 

w budżecie. 

W przedłożonym projekcie uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie budżetu powiatu 

na 2012 r. proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 116 303,00 zł, z tego: 

1) 51 000,00zł to dochody uzyskane przez Powiatowe Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. z tytułu wadium niezwróconego wykonawcy,  

w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązaniem (dział 801 „Oświata  

i wychowanie”). Zarząd Powiatu proponuje przyznać dodatkowe środki budżetowe 

w kwocie 30 000,00zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją II etapu 

termomodernizacji PCKU. Powyższe środki zwiększą plan po stronie wydatków  

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”. Natomiast kwotę 21 000,00zł. 

proponuje się przyznać na wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących poprawy 

stanu technicznego budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego, 

a w szczególności na przeprowadzenie remontu ścianek działowych na I i II piętrze 

w czterech klasach. Powyższe środki zwiększą plan po stronie wydatków w dziale 

801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego  

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”. 

 
 



2) 31 235,00zł to dochody, które wpłyną do budżetu Powiatu Wodzisławskiego 

związku z realizacją, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia  

w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-

Rzeczpospolita Polska 2007-2013, mikroprojektu pn. „12 lat razem” przez Zespół 

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (dział 801 „Oświata i wychowanie”). 

Powyższe środki zwiększą plan po stronie wydatków w dziale 801 „Oświata  

i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

3) 34 068,00zł to dochody, które wpłyną do budżetu Powiatu Wodzisławskiego  

w związku z realizacją, w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 

w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-

Rzeczpospolita Polska 2007-2013, mikroprojektu pn. „Czy mówimy po polsku, czy 

po czesku, razem zawsze jest nam miło” przez Dom Pomocy Społecznej  

w Gorzycach (dział 852 „Pomoc społeczna). Powyższe środki finansowe zwiększą 

plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach w dziale 852 „Pomoc 

społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”. 

2. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku  

z ustanowieniem trwałego zarządu w budynku przy ul. Mendego na rzecz  Powiatowego 

Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. W związku z powyższym, środki budżetowe 

przeznaczone na utrzymanie ww. nieruchomości powinny być ujęte we właściwych dla 

jednostki podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd 

Powiatu zakresie jest zasadne. 

 
 
            Skarbnik Powiatu 
 
             /-/ mgr Mariusz Rakowski 


