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-Projekt- 
 

Uchwała Nr XXIX/ ....... /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 28 marca 2013 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 

z  dnia  21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na  2013  rok 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. Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę     1 328 528zł 

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  127 616 382zł 

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

 

2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę  1 328 528zł 

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  134 561 493zł 

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

 
§ 2 

 
1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 
 

Dział Nazwa 
Dochody ogółem 

w tym: Dochody 
bieżące 

Dochody 
majątkowe 

 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Ł ĄCZNIE -1 328 528 -1 328 528 - 
 ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 94 978 94 978 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU 64 203 64 203 - 

 Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki 
budżetowe 360 360 

- 

852 Pomoc społeczna 360 360 - 

 Inne dochody należne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów 63 843 63 843 - 

758 Różne rozliczenia 63 843 63 843 - 
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OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 2 
USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 r. 
O DOCHODACH JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI 
POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII 
EUROPEJSKIEJ 30 775 30 775 - 

801 Oświata i wychowanie 30 775 30 775 - 
 

 ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW 1 423 506 1 423 506 - 
 SUBWENCJA OGÓLNA 504 289 504 289 - 

758 Różne rozliczenia 504 289 504 289 - 

 

OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 2 
USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 r. 
O DOCHODACH JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI 
POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII 
EUROPEJSKIEJ 919 217 919 217 - 

801 Oświata i wychowanie 919 217 919 217 - 
 
 
2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 
Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

  ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Ł ĄCZNIE -1 328 528 
  ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW 94 978 

801  Oświata i wychowanie 94 618 
 80130 Szkoły zawodowe 30 775 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 30 775 

  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 

30 775 

 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego 63 843 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 

63 843 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 63 843 

  

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części 
związanej z realizacją zadań j.s.t. 

63 843 

852  Pomoc społeczna 360 
 85203 Ośrodki wsparcia 360 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 

360 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 360 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

360 

 

 

 

 



3 

 

  ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW 1 423 506 
801  Oświata i wychowanie 1 423 506 

 80102 Szkoły podstawowe specjalne 300 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 

300 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 300 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

300 000 

 80120 Licea ogólnokształcące  100 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 

100 000 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 100 000 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

100 000 

 80130 Szkoły zawodowe 104 289 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 104 289 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 104 289 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

104 289 

 80195 Pozostała działalność 919 217 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 919 217 

  
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 

919 217 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do projektu 
Uchwała Nr XXIX/ ....... /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 marca 2013 roku 

 
 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 
z  dnia  21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na  2013  rok 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 faktu 

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 2013 r. proponuje się dokonanie następujących zmian: 

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o 94 978,00 zł, z tego: 

a) Kwota 360,00zł to dodatkowe środki finansowe uzyskane przez  Powiatowy Ośrodek 

Wsparcia „Perła” pochodzące ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników 

ośrodka. Ponadplanowe dochody proponuje się przeznaczyć na częściowe 

uregulowanie opłaty za wynajem sali związanej z organizacją balu charytatywnego. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wnosi o zwiększenie plan dochodów 

o  ww. kwotę w dziale 852 „Pomoc społeczna” i jednocześnie o zwiększenie planu 

wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”. 

b) Kwota 63 843,00 zł przypada na środki finansowe otrzymane od Ministra Finansów 

z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych 

z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.” Środki te planuje się przeznaczyć 

na  dalszą realizacje ww. projektu. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wnosi 

o zwiększenie planu dochodów o ww. kwotę w  dziale 758 „Różne rozliczenia” 

i  jednocześnie zwiększenie plan wydatków w  dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 
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rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego”.  

c) Kwota 30 775,00zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji 

przez  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, projektu pn. „Polsko-czeska 

wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego” w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. W związku z powyższym, 

Zarząd Powiatu wnosi o zwiększenie plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 

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

„Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o 1 423 506,00 zł, z tego: 

a) Kwota 504 289,00 zł przypada na zmniejszenie planu dochodów, których źródłem 

finansowania są środki pochodzące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej 

w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2013 rok. Zgodnie 

z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów część oświatowa subwencji 

ogólnej dla powiatu ulega zmniejszeniu z  kwoty 55 595 014,00 zł (projekt budżetu 

państwa na 2013 r.) do kwoty 55 090 725 zł. W związku z powyższym należy 

dokonać korekty planu dochodów w  dziale 758 klasyfikacji budżetowej i w 

konsekwencji zmniejszenia planu wydatków jednostek organizacyjnych oświaty 

ujętych w dziale 801 klasyfikacji budżetowej. 

b) Kwota 919 217,00 zł związana jest z brakiem pozytywnej opinii Komisji Oceny 

Projektów w stosunku do projektu pod nazwą „Nowa jakość doskonalenia 

nauczycieli”. W związku z powyższym, należy zmniejszyć plan dochodów 

o ww.  kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i jednocześnie zmniejszyć plan 

wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała 

działalność”. 

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd 

Powiatu zakresie jest zasadne. 

 

 

       Skarbnik Powiatu 

 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 

 


