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Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR XLIV/ ....... /2014
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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 jest natomiast zmiana samego budżetu będącego tylko jednym z elementów 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 jak już wyżej wspomniano, zakres kompetencji zarządu
obejmuje zmiany niektórych tylko planów budżetowych, 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 tej uchwały.
W przedłożonym przez zarząd powiatu projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian
obowiązującej uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok w następującym zakresie:
1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 150 069, zł, z tego:
a) 200 000,00 zł to środki finansowe, które wpłynęły do budżetu powiatu z tytułu opłat
pobieranych przez Powiatowy Zarząd Dróg, w szczególności za zajęcie pasa drogowego.
Ponadplanowe

dochody

zostaną

przeznaczone

na pokrycie

kosztów

wykonywania

przebudowy nawierzchni ul. Głożyńskiej w Wodzisławiu Śląskim. Uwzględnienie
powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów
o ww. kwotę w dziale 600 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu
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uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
b) 191 319,00 zł to środki finansowe, które wpłynęły do budżetu powiatu z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska należnych powiatowi na podstawie przepisów ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Ponadplanowe dochody zostaną
przeznaczone na pokrycie kosztów wykonywania takich zadań jak:
−

konserwacja rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Chrobrego oraz ciągu ul. Wolności
w Wodzisławiu Śląskim,

−

zakup worków i rękawic niezbędnych do przeprowadzenia akcji pn. „Sprzątanie świata”,

−

prowadzenie postępowań w przedmiocie ochrony środowiska przez wydział merytoryczny
starostwa, w tym wydatki związane z opiniami i ekspertyzami sporządzanymi
przez biegłych,

−

nadzór nad gospodarką leśną w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa, wykonywany przez Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Rybniku.

Uwzględnienie powyższych zdarzeń w budżecie skutkować będzie zwiększeniem planu
dochodów o ww. kwotę w dziale 900 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 020, rozdziale
02002 klasyfikacji budżetowej oraz w dziale 900 rozdziałach 90001 i 90095 klasyfikacji
budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
c) 19 164,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu z tytułu dotacji, którą
planuje się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie dofinansowania zadania
pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na Os. XXX-lecia 60”.
Uwzględnienie zdarzenia w postaci dotacji z funduszu w budżecie powiatu skutkować będzie
zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 900 klasyfikacji budżetowej, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem, stosownym
do kwoty otrzymanej dotacji, planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 klasyfikacji
budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. Należy podkreślić, iż dotacja
stanowić będzie tylko jeden z elementów i to wcale niedominujący w zakresie źródeł
finansowania ww. przedsięwzięcia, na które składać będą się przychody w postaci pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz środki własne budżetu powiatu pochodzące z przesunięcia pomiędzy działami
klasyfikacji budżetowej, o czym mowa poniżej w treści uzasadnienia.
d) 449 877,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku z realizacją
przez jednostki organizacyjne oświaty programów finansowanych ze źródeł pochodzenia
zagranicznego. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji
następujących przedsięwzięć:
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−

Erasmus Plus Akcja 1 – Projekty Partnerskie Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego „Mobilny pracownik na wyspach i kontynencie”,

−

Erasmus Plus Akcja 1 – Projekty Partnerskie Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego „Wspólnie z nauczycielami zawodowcami tworzymy
program komputerowy dla bezrobotnych”,

−

Erasmus Plus Akcja 1 – Projekty Partnerskie Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego „Edukacja europejska kluczem do kariery
zawodowej”,

−

Erasmus Plus Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
„Chronimy Europę”.

Uwzględnienie powyższych zdarzeń w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem
planu dochodów o ww. kwotę w dziale 801 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 801,
rozdziale 80130 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
e) 289 709,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku
z podpisaniem przez Powiat Wodzisławski ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
w przedmiocie

naprawienia

szkody.

Ponadplanowe

dochody zostaną

przeznaczone

na pokrycie kosztów realizacji następujących przedsięwzięć:
−

remont ul. Wiejskiej w Gogołowej (150 682,00 zł),

−

remont ul. Centralnej w Połomi (139 027,00 zł).

Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie zwiększeniem planu
dochodów o ww. kwotę w dziale 600 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600, rozdziale
60014 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
2. Zwiększenia planu przychodów o kwotę 176 473,00 zł w związku z pożyczką, którą planuje się
zaciągnąć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

na

dofinansowanie

zadania

pn.

„Termomodernizacja

ośrodka

zdrowia

w Wodzisławiu Śląskim na Os. XXX-lecia 60”, o czym wspomniano w pkt 1 lit. b uzasadnienia.
Z informacji przekazanych przez jednostkę wynika, iż wniosek złożony przez powiat
został rozpatrzony pozytywnie (zarówno w przedmiocie pożyczki, jak i dotacji) i został wpisany
na indykatywną listę zadań kwalifikujących się do dofinansowania w 2014 roku. Pożyczkę planuje
się zaciągnąć na okres 10 lat z oprocentowaniem 3,5% rocznie. Spłata pożyczki rozpocznie się
począwszy od 2017 roku. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie
zwiększeniem planu przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu i jednoczesnym
zwiększeniem planu wydatków, stosownym do kwoty otrzymanej pożyczki, w dziale 900,
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rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
Fakt zaciągnięcia pożyczki powoduje dodatkowo konieczność zmiany:
a) § 1 ust. 4 uchwały budżetowej w zakresie zwiększenia planu przychodów, w brzmieniu
zgodnym z § 4 pkt 1 niniejszej uchwały,
b) § 1 ust. 6 uchwały budżetowej w zakresie zwiększenia deficytu i ustalenia źródeł pokrycia
deficytu budżetowego, w brzmieniu zgodnym z § 4 pkt 2 niniejszej uchwały,
c) § 2 pkt 3 uchwały budżetowej w zakresie zmiany limitu kredytów i pożyczek zaciąganych
na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, w brzmieniu zgodnym z § 4 pkt 3
niniejszej uchwały,
d) § 5 pkt 1 lit. c uchwały budżetowej w zakresie upoważnienia organu wykonawczego
do zaciągania

zobowiązań

przeznaczonych

na

finansowanie

planowanego

deficytu

budżetowego, w brzmieniu zgodnym z § 4 pkt 4 niniejszej uchwały.
3. Przesunięcia limitu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 186 700,00 zł,
z tego:
a) limit wydatków w wysokości 1 700,00 zł zostanie przesunięty z działu 750, rozdziału 75020
klasyfikacji budżetowej na dział 700 rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania
dodatkowych zabezpieczeń pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Mendego 3
będącym w administrowaniu Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami
w Wodzisławiu Śląskim,
b) limit wydatków wysokości 185 000,00 zł zostanie przesunięty z działu 700, rozdziału 70095
klasyfikacji budżetowej na dział 900 rozdział 90005 klasyfikacji budżetowej z związku
z koniecznością

zabezpieczenia

wkładu

własnego

budżetu

powiatu

na

zadanie

pn. „Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Wodzisławiu Śląskim na Os. XXX-lecia 60”;
Jak już wspomniano w treści uzasadnienia źródłem finansowania przedsięwzięcia będą:
−

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości 19 164,00 zł (pkt 1 lit. b uzasadnienia),

−

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości 176 473,00 zł (pkt 2 uzasadnienia),

−

środki własne zabezpieczone jak już wspomniano drogą przesunięć między działami
klasyfikacji budżetowej w wysokości 185 000,00 zł,

co łącznie stanowi limit wydatków związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia zamykający
się kwotą 380 637,00 zł.
4. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów przez Zespół
Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały.
Zmiany ww. planu dokonuje się w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu darowizn. Środki
zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
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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
/-/ mgr Mariusz Rakowski
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