
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
Uzasadnienie do projektu 

Uchwały Nr XL/ ....... /2014 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 lutego 2014 roku 
  
 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 
z  dnia  19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
na  2014  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 w upoważnieniach ujętych w uchwale 

budżetowej, udzielanych w granicach określonych normą zawartą w art. 258 ust. 1 pkt 1 

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 uprawnień obejmuje dokonywanie 

zmian jedynie planów dochodów i wydatków, w zakresie i w okolicznościach wynikających 

z  ustawy o  finansach publicznych, bądź też z upoważnienia udzielonego 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 2014 r. wraz z załącznikami proponuje się dokonanie zwiększenia tegoż budżetu po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 24 488,00 zł, z tego: 



 
 

1. Środki finansowe w wysokości 12 918,00 zł są należne w związku z realizacją 

przez  powiat programu Leonardo da  Vinci. Przyczyną wprowadzenia do budżetu 

ww. kwoty jest fakt, iż zgodnie z zawartą umowa zadania niewykonane w roku 2013 

mogą być przesunięte do  realizacji w roku 2014. W związku z tym, Zarząd Powiatu 

proponuje zwiększyć plan dochodów o 12 918,00 zł w dziale 801 „Oświata 

i wychowanie” i  jednocześnie zwiększyć o tę kwotę plan wydatków w dziale 801 

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

2. Środki finansowe w wysokości 3 464,00 zł są należne w związku z realizacją 

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej mikroprojektu 

„Razem w sepii i kolorze”. Przyczyną wprowadzenia do budżetu ww. kwoty jest fakt, 

iż zgodnie z zawartą umowa zadania niewykonane w roku 2013 mogą być przesunięte 

do  realizacji w roku 2014. Ponadto wpływ na zwiększenie budżetu mają również 

poczynione w trakcie realizacji przedsięwzięcia oszczędności. W związku z  tym, 

Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o 3 464,00 zł w  dziale 801 

„Oświata i wychowanie” i  jednocześnie zwiększyć o tę kwotę plan wydatków 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

3. Środki finansowe w wysokości 8 106,00 zł są należne w związku z realizacją 

przez  powiat programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W związku 

z  tym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o 8 106,00 zł w  dziale 

801 „Oświata i wychowanie” i  jednocześnie zwiększyć o tę kwotę plan wydatków 

w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe”. 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu 

Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok zgodnie z  projektem przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu jest  zasadne. 

 

 

       Skarbnik Powiatu 

 

                    /-/ mgr Mariusz Rakowski 


