
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY NR XLVI/ ....... /2014 

RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 
z dnia 28 sierpnia 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 693 986,00 zł, z tego: 

a) 10 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku z decyzją 

Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu 

na 2014 rok. Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 

758 „Różne rozliczenia” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie 

zwiększyć o tę kwotę plan wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 



 
 

rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

b) 151 780,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu z tytułu odszkodowań 

wypłaconych przez Kompanię Węglową SA Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”, jednostkę 

organizacyjną górnictwa. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie 

wydatków związanych z naprawą ul. Krzyżkowickiej w Rydułtowach. Uwzględnienie 

powyższych zdarzeń w budżecie powiatu 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. 

c) 100 000,00 zł, to ponadplanowe dochody z tytułu wynajmu nieruchomości będących 

w  administrowaniu Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu 

Śląskim. Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów 

realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Skrzyszowie 

przy ul. Wyzwolenia 10”. Uwzględnienie powyższych zdarzeń w budżecie powiatu 

skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 700 klasyfikacji 

budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym 

zwiększeniem planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

d) 6 506,00 zł, to środki finansowe, które są należne w związku z realizacją przez ZST 

w  Wodzisławiu Śląskim oraz ZSP Nr 2 w Rydułtowach programu Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie skutkować 

będzie zwiększeniem planu dochodów o 6 506,00 zł w  dziale 801 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do projektu uchwały i  jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę plan wydatków 

w dziale 801, rozdziale 80130, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

e) 250 000,00 zł, to środki finansowe, które zostały przyznane przez Sejmik Województwa 

Śląskiego Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie 

kosztów zadania pn. „Modernizacja łazienek w DPS w Gorzycach”. Uwzględnienie 

powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów 

o ww. kwotę w dziale 852 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do  projektu uchwały i  jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, 

rozdziale 85202 klasyfikacji budżetowej zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do projektu 

uchwały. 

f) 175 700,00 zł, to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu tytułem środków 

Funduszu Pracy zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-2%-

23-12-JW/14 z dnia 28.07.2014r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród 



 
 

oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wodzisławiu Śl. w 2014 roku. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie 

skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 853 klasyfikacji 

budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  projektu uchwały i  jednoczesnym 

zwiększeniem planu wydatków w dziale 853, rozdziale 85333 klasyfikacji budżetowej 

zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 106,00 zł w związku 

z realizacją przez ZST w Wodzisławiu Śląskim programu Polsko – Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie zmniejszeniem 

planu dochodów o 8 106,00 zł w  dziale 801 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały 

i  jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80130, zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

3. Zwiększenia per saldo planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 685 880,00 zł 

po  uwzględnieniu zmniejszeń i zwiększeń szczegółowo omówionych w punktach 1 i 2 

uzasadnienia zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 projektu uchwały. 

4. Przesunięcia limitu wydatków w wysokości 5 000,00 zł z działu 630, rozdziału 63095 klasyfikacji 

budżetowej na dział 750, rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej w związku z  koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych – 

m.in. wykonanie kalendarzy trójdzielnych promujących Powiat Wodzisławski na 2015 rok. 

5. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów zgodnie 

z  załącznikiem nr 5 do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się w związku 

z organizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. szkolenia 

przygotowującego do egzaminu z kwalifikacji M.11 w zawodzie „Górnik eksploatacji podziemnej, 

środki zostaną przeznaczone na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób prowadzących 

szkolenie oraz w związku ze złożeniem przez Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo -

Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. wniosku do fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

o dofinansowanie zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem, jako narzędzia uczącego 

alternatywnej i wspomagającej komunikacji. 

 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 

 



 
 

 
 


