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Uzasadnienie do projektu 

UCHWAŁY NR XLVIII/ ....... /2014 
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

z dnia 30 października 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 1 672 342,00 zł, z tego: 

a) 1 528 000,00 zł to ponadplanowe dochody budżetowe z pochodzące z następujących źródeł: 

− dochody pobierane przez powiatowe jednostki w wysokości 4 835,00 zł (dział 750 

klasyfikacji budżetowej), 

− wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu w wysokości 413 938,00 zł (działy 600 

i 750 klasyfikacji budżetowej), 
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− dochody z majątku powiatu w wysokości 43 313,00 zł (działy 600, 801 i 853 klasyfikacji 

budżetowej),  

− dochody z kar pieniężnych i grzywien w wysokości 4 009,00 zł (dział 600 klasyfikacji 

budżetowej), 

− dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów w wysokości 

815 515,00 zł (działy 600, 700, 750, 758, 801, 853,i 854 klasyfikacji budżetowej), 

− dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami w wysokości 194 533,00 zł (działy 700 i 710 

klasyfikacji budżetowej), 

− odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu w 

wysokości 51 857,00 zł (działy 010, 600, 700, 710, 750, 754, 758, 801, 853, i 854 

klasyfikacji budżetowej). 

Ponadplanowe dochody wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zarząd 

proponuje przeznaczyć na pokrycie wydatków płacowych w jednostkach organizacyjnych 

oświaty w dziale 801 klasyfikacji budżetowej. 

b) 50 000,00 zł i 2 700,00 zł to ponadplanowe dochody wypracowane przez Powiatowy Zakład 

Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim z tytułu czynszów najmu (dział 700 

klasyfikacji budżetowej) oraz z tytułu odszkodowań (dział 700 klasyfikacji budżetowej). 

Dodatkowe środki jednostka planuje przeznaczyć na wydatki bieżące oraz inwestycyjne 

związane z utrzymaniem nieruchomości będących w dyspozycji jednostki. Skutkiem 

wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 700 

klasyfikacji budżetowej i jednoczesne zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdziale 

70095 klasyfikacji budżetowej. 

c) 4 001,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłynęły do budżetu z tytułu kary umownej 

wpłaconej przez wykonawcę w związku z realizacją projektu „Budowa baz danych 

geodezyjnych – tereny wiejskie – obiekt II – Marklowice i Mszana, obiekt III – Godów oraz 

obiekt IV – Lubomia”. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych, dlatego 

też dodatkowe dochody mogą być przeznaczone na wydatki z nim związane. Skutkiem 

wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie w związku z tym zwiększenie planu 

dochodów w dziale 700 klasyfikacji budżetowej i jednoczesne zwiększenie planu wydatków 

w dziale 700, rozdziale 70095 klasyfikacji budżetowej. 

d) 21 565,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłynęły do budżetu powiatu w wyniku zapłaty 

przez kontrahentów kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania. 

Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów skanowania 

i ewidencjonowania materiałów zasobu geodezyjnego. Skutkiem wprowadzenia 

ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 710 klasyfikacji 
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budżetowej i jednoczesne zwiększenie planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71012 

klasyfikacji budżetowej. 

e) 16 076,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną do budżetu z tytułu ugody zawartej 

pomiędzy powiatem a Kompanią Węglową SA oddział KWK Marcel. Dodatkowe środki 

planuje się przeznaczyć na naprawienie szkody powstałej w ulicy Hallera w Radlinie. 

Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów 

w dziale 600 klasyfikacji budżetowej i jednoczesne zwiększenie planu wydatków w dziale 

600, rozdziale 60014 klasyfikacji budżetowej. 

f) 50 000,00 zł to ponadplanowe dochody z tytułu dotacji celowej pochodzącej z Funduszu 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć 

na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Skutkiem wprowadzenia 

ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 754 klasyfikacji 

budżetowej i jednoczesne zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75411 

klasyfikacji budżetowej. 

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 22 868,00 zł, z tego: 

a) 19 029,00 zł w związku z realizacją przez ZSP w Wodzisławiu Śląskim programu Uczenie się 

przez cale życie, Wielostronne Projekty Szkół, projekt pn.: „Greener World”. Uwzględnienie 

powyższego zdarzenia w budżecie skutkować będzie zmniejszeniem planu dochodów 

o 19 029,00 zł w  dziale 801 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały 

i  jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80120, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 

b) 3 839,00 zł w związku z realizacją przez ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie programu 

Uczenie się przez cale życie, Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.: „Zabierz ze sobą tylko 

wspomnienia, pozostaw tylko ślady stóp”. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie 

skutkować będzie zmniejszeniem planu dochodów o 3 839,00 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 planu przychodów o kwotę 1 300 000,00 zł. Wprowadzenie do budżetu przychodów 

pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2013 jest niezbędne w związku z koniecznością 

zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne jednostek organizacyjnych oświaty. 

Skutkiem wprowadzenia do budżetu przychodów ww. wysokości zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały 

będzie zwiększenie planu wydatków w dziale 801 klasyfikacji budżetowej. 

4. Przesunięcia limitu wydatków w wysokości 1 372 000,00 zł z działu 750, rozdziałów 75011 

i 75020 oraz z działu 757, rozdziału 75704 klasyfikacji budżetowej na dział 801 oraz 854 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu niniejszej uchwały. Przeniesienie 
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limitu wydatków w powyższym zakresie związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków 

finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek organizacyjnych oświaty.  

5. Przesunięcia limitu wydatków w wysokości 29 000,00 zł z działu 900 rozdziału 90005 klasyfikacji 

budżetowej na dział 700, rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej. Powyższe środki zostały 

zabezpieczone początkowo we właściwych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji 

budżetowej z uwagi na fakt realizacji przez PZZN zadania, którego źródłem dofinansowania były 

środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a więc dochody celowe. 

Po zakończeniu zadania z wkładu własnego, a więc z opłat czynszowych „uwolniła się” 

ww. kwota, którą planuje się przeznaczyć na inwestycje w nieruchomościach będących 

w dyspozycji jednostki.  

 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 

 

 
 


