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-Projekt- 
 

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

z dnia 25 kwietnia 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     200 216zł 

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  127 998 795zł 

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

 

2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę  200 216zł 

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości  134 943 906zł 

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 -200 216 -200 216 - 
 ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 60 100 60 100 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU 56 100 56 100 - 

 Inne dochody należne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów 56 100 56 100 - 

852 Pomoc społeczna 56 100 56 100 - 

 

OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 2 
USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003R. 
O OCHODACH JEDNOSTEK SAMORZ ĄDU 
TERYTORIALNEGO ŚRODKI 
POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII 
EUROPEJSKIEJ 4 000 4 000 - 

801 Oświata i wychowanie 4 000 4 000 - 
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 ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW 260 316 260 316 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU 260 316 260 316 - 

 Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, 
uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów 260 316 260 316 - 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260 316 260 316 - 
 
2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok. 

 
Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

    

  ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Ł ĄCZNIE -200 216 
    

  ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW 60 100 
801  Oświata i wychowanie 4 000 

 80130 Szkoły zawodowe 4 000 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 4 000 

  
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. 

4 000 

852  Pomoc społeczna 56 100 
 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 56 100 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 

56 100 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 56 100 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

56 100 

    
  ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW 260 316 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 260 316 
 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 982 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 29 982 

  Dotacje na zadania bieżące 29 982 
 90002 Gospodarka odpadami 114 400 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 9 600 

  Dotacje na zadania bieżące 9 600 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 104 800 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 104 800 
 90095 Pozostała działalność 115 934 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 

115 934 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 115 934 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 

115 934 

3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 
21.12.2012r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz  
z załącznikami, w ten sposób, że zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie 
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
na 2013r.” w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały. 
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§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZESTAWIENIE  ZMIAN  PLANOWANYCH  KWOT  DOTACJI  

UDZIELANYCH  Z  BUD ŻETU  JEDNOSTKI  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO  
NA 2013 ROK 

 

Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

  Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego ogółem: - 144 382 

  
DOTACJE DLA JEDNOSTEK  SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH 
- 114 400 

  Dotacje celowe - 114 400 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 114 400 

 90002 Gospodarka odpadami - 114 400 

  
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA 

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 
- 29 982 

  Dotacje celowe - 29 982 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 29 982 

 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 29 982 

Załącznik do uchwały  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr XXXI/……../2013 
z dnia 25 kwietnia 2013 roku 
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Uzasadnienie do projektu 
Uchwała Nr XXXI/ ....... /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 25 kwietnia 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 60 100,00 zł, z tego: 

a) Kwota 56 100,00zł to dodatkowe środki finansowe uzyskane przez  Powiatowy Dom 

Dziecka w Gorzyczkach, a pochodzące z otrzymanych darowizn, zajęć sądowych 

oraz wpłat gmin dokonywanych na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy 

z  dnia  9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone 

na pokrycie wydatków bieżących jednostki, a w szczególności na zakup środków 

higienicznych, odzieży dla wychowanków, pokrycie kosztów zorganizowanego 

dla wychowanków wyjazdu zimowego oraz dodatkowych zajęć sportowych 

i kulturalnych. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu wnosi o zwiększenie planu 

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

o zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85201 

„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. 

b)  Kwota 4 000,00zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji 

przez  Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl., wizyty studyjnej w ramach 

programu „Uczenie się przez cale życie”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu 
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wnosi o zwiększenie planu dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata 

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

i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 260 316,00 zł 

w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2013 r. postanowień ustawy  

z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych 

w  gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342) wprowadzającej zmiany do ustawy – 

Prawo ochrony środowiska, w przedmiocie terminu wnoszenia opłat za korzystanie 

ze  środowiska. Począwszy od roku 2013 podmioty zobowiązane wnosić będą opłaty 

jednorazowo za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. 

Bezpośrednim skutkiem zmiany terminu wnoszenia opłat będzie zmniejszenie wpływów 

z tegoż tytułu do budżetu powiatu w bieżącym roku budżetowym. Wobec powyższego, 

Zarząd Powiatu wnosi o zmniejszenie planu dochodów o ww.  kwotę w dziale 900 

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i  jednocześnie zmniejszenie planu 

wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w tym: 

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 29 982,00 zł,  

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 114 400,00 zł 

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 115 934,00 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd 

Powiatu zakresie jest zasadne. 

 

 

             Skarbnik Powiatu 

 

       /-/ mgr Mariusz Rakowski 

 


