
-Projekt- 
Uchwała Nr XVIII/ ....... /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 maja 2012 roku 

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

22.12.2011r. w sprawie budŜetu 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 18 505zł 

i ustala się dochody budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 125 243 104zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 18 505zł 

i ustala się wydatki budŜetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 133 117 032zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. 
w sprawie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. wraz z załącznikami, w ten sposób, 
Ŝe zmienia się treść załącznika nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych 
jednostek budŜetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydatków 
nimi finansowanych na 2012r.” w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
 



§ 3 

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

 

Dział Nazwa 
Dochody ogółem 
w tym: Dochody 

bieŜące 
Dochody 

majątkowe 
  ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 18 505 18 505 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU 13 195 13 195 - 

 
Inne dochody naleŜne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów 13 195 13 195 - 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 636 2 636 - 
801 Oświata i wychowanie 2 976 2 976  
852 Pomoc społeczna 7 583 7 583  

  

Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego środki pochodzące 
z budŜetu Unii Europejskiej 5 310 5 310 - 

801 Oświata i wychowanie 5 310 5 310 - 
 
2. Zmiany w planie wydatków budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

    ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Ł ĄCZNIE 18 505 
700  Gospodarka mieszkaniowa 2 636 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 636 

  WYDATKI BIE śĄCE  
w tym: 2 636 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 2 636 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budŜetowych 2 636 

801  Oświata i wychowanie 8 286 
 80120 Licea ogólnokształcące 2 976 

  WYDATKI BIE śĄCE  
w tym: 2 976 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 2 976 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budŜetowych 2 976 

 80130 Szkoły zawodowe 5 310 

  WYDATKI BIE śĄCE  
w tym: 5 310 

  
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 5 310 

852  Pomoc społeczna 7 583 
 85202 Domy pomocy społecznej 7 583 

  WYDATKI BIE śĄCE  
w tym: 7 583 

  Wydatki jednostek budŜetowych w tym: 7 583 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budŜetowych 7 583 



 
§ 4 

 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZ ĄDOWYCH 
JEDNOSTEK BUDśETOWYCH PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ OKREŚLONĄ 

W USTAWIE Z DNIA 7 WRZE ŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY 
(DZ. U. Z 2004 ROKU, NR 256 POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKÓW 

NIMI FINANSOWANYCH NA 2012R. 
 

Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie 
dochodów 

Zwiększenie 
wydatków 

1 2 3 5 6 

    RAZEM 4 000 4 000 
801   Oświata i wychowanie 4 000 4 000 

 80130 Szkoły zawodowe 4 000 4 000 

  
Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1 4 000 4 000 

 

Załącznik  
do projektu uchwały Nr XVIII/……../2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 maja 2012 roku 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XVIII/ ....... /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 31 maja 2012 roku 

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

22.12.2011r. w sprawie budŜetu 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 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. z 2009 r. Nr 157 

poz. 1240 z późn.) jak i upowaŜnieniach ujętych w uchwale budŜetowej (art. 258 ust. 1 pkt 1 

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 2012 r. wraz z załącznikami proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1. Zwiększenia budŜetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 505,00 zł, z tego: 

a. Kwota 5 310,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budŜetu w związku 

z przystąpieniem przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. do realizacji, 

programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”. W związku z powyŜszym, Zarząd Powiatu 

proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie” i  jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

b. Kwota 2 636,00 zł to dochody uzyskane przez Powiatowy Zakład Zarządzania 

Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. z tytułu wypłaconego przez ubezpieczyciela 

odszkodowania. Ponadplanowe środki finansowe planuje się przeznaczyć na pokrycie 

kosztów usunięcia szkód w budynku będącym w administrowaniu Powiatowego 

Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl., połoŜonym w Radlinie 

przy ul. Korfantego. W związku z powyŜszym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć 

plan dochodów o ww. kwotę w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i jednocześnie 

zwiększyć plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. 



c. Kwota 2 976,00 zł to środki uzyskane tytułem odszkodowania za zniszczone mienie 

będące w dyspozycji  Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śl. Ponadplanowe środki finansowe planuje się przeznaczyć 

na pokrycie kosztów remontu zniszczonej centralki telefonicznej. W związku 

z powyŜszym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i jednocześnie zwiększyć plan wydatków 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”. 

d. Kwota 7 583,00 zł to dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach 

od TUM CONCORDIA z tytułu odszkodowania za poniesiona szkodę, tj. zalanie 

palników i aparatury kontrolno-pomiarowej kotłów parowych. Otrzymane z budŜetu 

środki planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów naprawy tychŜe kotłów. W związku 

z powyŜszym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę 

w dziale 852 „Pomoc społeczna”, i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 

852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. 

2. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów 

przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załącznikiem  

do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się z planowanym zwiększeniem 

wpływów otrzymanych z tytułu darowizn z funduszu prewencyjnego PZU. Dodatkowe 

środki jednostka planuje przeznaczyć na rozbudowę monitoringu w szkole. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, dokonanie zmian w budŜecie zgodnie z projektem uchwały 

przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne. 

 

SKARBNIK 

 

/-/ mgr Mariusz Rakowski 


