-Projekt-

Uchwała Nr XXXVI/ ....... /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 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.

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
w związku z art. 89, art. 90, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art.
218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3,
art. 233 pkt 1 art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.
885 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego

o kwotę 148 377,00zł
w wysokości 131 097 083,63zł

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego

o kwotę 226 177,00zł
w wysokości 139 281 812,63zł

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały.
§2
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:
1) § 1 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2013 rok, w wysokości 10 931 029,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych
przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej
uchwały”;
2) § 1 ust. 5 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego
na 2013 rok, w wysokości 2 746 300,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych
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rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej
uchwały”;
3) § 1 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 184 729,00 zł
będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie
6 496 031,00zł i pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz przychodów z tytułu wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
w kwocie 1 638 698,00 zł”;
4) § 21 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może udzielić w roku budżetowym
2013:
1) pożyczek w maksymalnej wysokości 1 200 000,00 zł,
2) poręczeń w maksymalnej wysokości 107 000,00 zł.”

5) § 7 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.
Paragraf

952

950

Treść

Kwota w złotych

PRZYCHODY OGÓŁEM
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
w tym:
- kredyty
- pożyczki
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

10 931 029
6 546 031
6 496 031
50 000
4 384 998

6) § 7 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.
Paragraf
992

991

Treść

Kwota w złotych

ROZCHODY OGÓŁEM
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym:
- kredyty
- pożyczki
Udzielone pożyczki i kredyty
w tym:
- pożyczki

2 746 300
1 546 300
957 862
588 438
1 200 000
1 200 000

7) Zmienia się treść załącznika nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych 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 2013r.” w sposób określony w załączniku
do niniejszej uchwały.
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§3
1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.
Dział

Nazwa

750
801

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ŁĄCZNIE
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW
SUBWENCJA OGÓLNA
Różne rozliczenia
DOCHODY WŁASNE POWIATU
Inne dochody należne powiatowi na podstawie
odrębnych przepisów
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
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
Administracja publiczna
Oświata i wychowanie

801

ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW
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
Oświata i wychowanie

758

801
852

Dochody ogółem
w tym:
Dochody
Dochody
bieżące
majątkowe
148 377
148 377
179 505
179 505
74 845
74 845
74 845
74 845
76 240
76 240
76 240
71 240
5 000

76 240
71 240
5 000

-

28 420
20 950
7 470

28 420
20 950
7 470

-

31 128

31 128

-

31 128
31 128

31 128
31 128

-

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.
Dział

750

801

Rozdz. Nazwa

Kwota w zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE

- 226 177

ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW
Administracja publiczna
75095 Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
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.
Oświata i wychowanie
80120 Licea ogólnokształcące
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
budżetowych
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.

179 505
20 950
20 950

3

20 950

20 950
153 555
126 240
55 000
50 000
50 000

5 000

852

WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
80130 Szkoły zawodowe
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
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.
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
80140
ośrodki dokształcania zawodowego
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
budżetowych
Pomoc społeczna
85202 Domy pomocy społecznej
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek
budżetowych
ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW

801

900

Oświata i wychowanie
80130 Szkoły zawodowe
WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
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.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
WYDATKI MAJĄTKOWE
w tym:
Inwestycje i zakupy inwestycyjne

§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
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71 240
71 240
2 470
2 470

2 470
24 845
24 845
24 845
24 845
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
405 682
31 128
31 128
31 128

31 128
374 554
374 554
374 554
374 554

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do projektu uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVI/……../2013
z dnia 31 października 2013 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU
O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U. Z 2004 ROKU, NR 256 POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.)
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013R.
Dział

Rozdz.

1

2

801
80140

Nazwa

Zwiększenie
dochodów

Zwiększenie
wydatków

3

4

5

RAZEM
Oświata i wychowanie
Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.
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5 000
5 000

5 000
5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXXVI/ ....... /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 października 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 jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) do wyłącznej
kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją powyższego
sformułowania ustawowego jest wyłączne prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania
budżetu jak i dokonywania zmian uchwały budżetowej. Wyjątki od powyższej zasady
są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności
w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) jak i upoważnieniach ujętych w uchwale
budżetowej udzielanych w granicach określonych normą zawartą w art. 258 ust. 1 pkt ustawy
o finansach publicznych. Należy jednak zauważyć, iż czym innym jest kompetencja
dotycząca zmiany uchwały budżetowej zastrzeżona do wyłącznej właściwości organu
stanowiącego, czym innym natomiast jest zmiana samego budżetu będącego tylko jednym
z elementów (wprawdzie zasadniczym) uchwały budżetowej, tym bardziej, iż organ
wykonawczy może dokonywać – na podstawie upoważnień (ustawowych i zawartych
w uchwale budżetowej) – zmian jedynie niektórych planów budżetowych, w szczególności
planu wydatków, w ściśle określonych w tych upoważnieniach stanach faktycznych.
Tak, więc kompetencje organu wykonawczego w przedmiocie budżetu mają charakter wtórny
w stosunku do uprawnień rady, bo organ wykonawczy dokonuje zmian funkcjonującego
już w obrocie aktu normatywnego, a ponadto zakres jego kompetencji obejmuje zmiany
niektórych tylko planów budżetowych i to po spełnieniu warunków określonych w ustawie
o finansach publicznych bądź też w upoważnieniu udzielonym w granicach ustalonych
w ww. ustawie. 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. wraz z załącznikami proponuje się dokonanie następujących zmian:
1.

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 179 505,00 zł, z tego:
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a. Kwota 20 950,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji
projektu pod nazwą „Razem znaczy lepiej” realizowanego przez Wydział Strategii
i Rozwoju Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów
o ww. kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna” (zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć
plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095
„Pozostała działalność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3
ust. 2 projektu uchwały).
b. Kwota 74 845,00 zł przypada na środki finansowe przekazane przez Ministra
Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem
na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek
oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierżawy
oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku
modernizacji lub adaptacji. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje
zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 758 „Różne rozliczenia”
(zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały)
i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz 80140 „Centra kształcenia
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” (zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
c. Kwota 71 240,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu
powiatu z tytułu dochodów przekazanych przez Kampanię Węglową S.A.
z przeznaczeniem na naprawę szkód górniczych powstałych w pomieszczeniach
zajmowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach.
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów
o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym

zawartym

w § 3 ust. 1 projektu

uchwały)

i jednocześnie

zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale
80120

„Licea

ogólnokształcące”

(zgodnie

z zestawieniem

tabelarycznym

zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
d. Kwota 5 000,00 zł przypada na środki finansowe które wpłyną do budżetu powiatu
z tytułu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
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przedsięwzięcia pn. „Uczenie się przez całe życie” Wielostronne Projekty Szkół –
projekt pn. „Greener World”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu
proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata
i wychowanie”

(zgodnie

w § 3 ust. 1 projektu

z zestawieniem

uchwały)

i jednocześnie

tabelarycznym
zwiększyć

plan

zawartym
wydatków

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”
(zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
e. Kwota 2 470,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu
powiatu z tytułu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Rydułtowach przedsięwzięcia pn. „Ucz się i pracuj w Europie” realizowanego
w ramach programu „Leonardo da Vinci-Uczenie się przez całe życie”.
Aktualizacja planu wydatków podyktowana jest zmianą kursu euro. W związku
z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym
zawartym

w § 3 ust. 1 projektu

uchwały)

i jednocześnie

zwiększyć

plan

wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 80130 „Szkoły zawodowe”
(zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
f. Kwota 5 000,00 zł przypada na ponadplanowe dochody otrzymane tytułem
wypłaty przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania. Otrzymane środki
finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie remontu uszkodzonego samochodu
będącego w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej. W związku z powyższym,
Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 852
„Pomoc społeczna” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1
projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 852 „Pomoc
społeczna” 85202 „Domy pomocy społecznej” (zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
2.

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 31 128,00 zł, z tego:
a. Kwota

7 600,00 zł

przeznaczonych

na

przypada

na

realizację

zmniejszenie

„Programu

środków

finansowych

Operacyjnego

Współpracy

Transgranicznej RCz-RP 2007-2013” mikroprojekt pn. „Śląska sztuka kulinarna”
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.
b. Kwota

23 528,00 zł

przypada

na

zmniejszenie

środków

finansowych

przeznaczonych na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius
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Partnerski Projekt Szkół, nr umowy 2012-1-CZ1-COM06-09801 przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.
Zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją powyższych projektów
ma swoje uzasadnienie w fakcie, iż koszty kwalifikowane okazały się niższe
niż pierwotnie

planowano.

W

związku

z powyższym,

Zarząd

Powiatu

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

(zgodnie

z zestawieniem

tabelarycznym

zawartym

w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków
w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”
(zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
3. Zwiększenia planu przychodów i w konsekwencji rozchodów o kwotę 500 000,00 zł,
w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych pochodzących
z rozliczenia roku budżetowego 2012, stanowiących przychody w rozumieniu art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Ponadplanowe przychody pokryją koszty związane z udzieleniem z budżetu powiatu
kolejnej pożyczki dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
dla którego Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim. ZOZ sukcesywnie
przeprowadza restrukturyzację zakładu i w dalszym ciągu pilnie potrzebuje
dodatkowych

środków

finansowych

niezbędnych

do utrzymania

płynności

finansowej, która się pogarsza w związku z faktem, iż przychody otrzymywane z NFZ
nie pokrywają w pełni kosztów wykonywania świadczeń zdrowotnych. Ponadplanowe
środki finansowe Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na zabezpieczenie pożyczki
dla ZOZ-u stanowiącej rozchód w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach
publicznych. W konsekwencji zmienia się plan rozchodów zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym zawartym w § 2 pkt 6 projektu uchwały.
4. Zmniejszenia planu przychodów i wydatków w związku z rozstrzygnięciem
postępowania o zamówienie publiczne dotyczącego zadania pn. „Termomodernizacja
budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. ul. Michalskiego 12”
o kwotę 374 554,00 zł. Początkowo planowano, iż koszt inwestycji finansowanej
pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach miał wynieść 424 554,00 zł, w chwili obecnej
kwota pożyczki wyniesie 227 144,00 zł, z tego 50 000,00 zł będzie wykorzystane
w 2013 roku. Limit wydatków na realizację zadania w 2013 roku zamyka się kwotą
311 210,00 zł, natomiast w roku 2014 kwotą 184 630,00 zł.
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5. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów
przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się w związku
z zwiększeniem wpływów zgromadzonych z tytułu organizacji dodatkowych szkoleń
„Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” oraz kurs kas fiskalnych.
Dodatkowe środki jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych
z organizowaniem i przeprowadzaniem ww. kursów.
Uwzględnienie przez Radę Powiatu zdarzeń w postaci zwiększenia planu dochodów
i wydatków o kwotę 179 505,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia tychże planów o kwotę
31 128,00 zł, będzie miało skutek w postaci zwiększenia per saldo dochodów budżetowych
o kwotę 148 377,00 zł zgodnie z treścią § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Natomiast
zmniejszenie planu przychodów i finansowanych tymi przychodami wydatków o kwotę
374 554,00 zł, będzie miało skutek w postaci zmniejszenia per saldo wydatków budżetowych
o kwotę 226 177,00 zł zgodnie z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. Zmianie ulega również
deficyt budżetowy, który zamyka się kwotą 8 184 729,00 zł i będzie niższy od planowanego
wcześniej o kwotę 374 554,00 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu
Wodzisławskiego na 2013 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu
jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski
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