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Opinia Komisji Bud Ŝetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego dotycząca  

projektu bud Ŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. 

 

Komisja BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 

24.11.2009r. dokonała analizy przedłoŜonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały 

budŜetowej Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. Komisja stwierdziła, iŜ projekt budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok opracowano na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z uwzględnieniem przepisów: 

1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539), 

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 

 z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.). 

Ponadto uwzględniono normy zwarte w następujących  aktach prawnych: 

1. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 

2. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) 

Przedstawiony projekt budŜetu zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 95.930.669 zł, 

natomiast wydatki ustalono na poziomie 99.444.627 zł. Ponadto w budŜecie zabezpieczono 

kwotę 823.427 zł tytułem rozchodów w związku z zawartymi przez Powiat Wodzisławski                 

w latach ubiegłych umowami kredytów i poŜyczek. Komisja stwierdziła, iŜ Zarząd Powiatu 

przyjął konstrukcję budŜetu niezrównowaŜonego, z deficytem, w którym planowane dochody 

będą niŜsze od planowanych wydatków kwotę 3.513.958 zł. Źródłem finansowania wydatków 

nieznajdujących będą, zgodnie z przedłoŜonymi planami przychody pochodzące z 



zaciągniętych na rynku krajowym kredytów bankowych. Plan przychodów na 2010 rok 

opiewa na kwotę 4.337.385 zl.  

Dochody budŜetu Powiatu ujęto w podziale na dochody bieŜące i majątkowe,                          

w szczegółowości do działu klasyfikacji budŜetowej, z wyszczególnieniem  następujących 

źródeł dochodów: 

1. subwencji, 

2. dotacji pochodzących z budŜetu państwa, 

3. dochodów własnych Powiatu, 

4. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Planowane wydatki budŜetowe w kwocie 99.444.627 zł ujęte zostały w projekcie budŜetu 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w podziale na wydatki bieŜące                  

i majątkowe, przy czym na wydatki o charakterze majątkowym zabezpieczono kwotę  

4.337.385 zł. 

W planowanych wydatkach bieŜących budŜetu powiatu na 2010 rok wyszczególniono: 

1. wydatki jednostek budŜetowych w kwocie 95.107.242 zł, w tym 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65.639.941 zł, 

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budŜetowych                  

w kwocie 21.620.290 

2. dotacje w kwocie 3.111.720 zł, 

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.854.780 zł, 

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budŜetu Unii 

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),                   

a takŜe innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 

zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w 

kwocie 323.342 zł. 

5. wydatki na obsługę długu jst w kwocie 557.169 zł, 

6. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst w kwocie 0,00 zł. 

W ramach wydatków o charakterze majątkowym zabezpieczono kwotę w wysokości 

4.337.385 zł w szczególności z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Wieloletnim 

Programie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2012, stanowiącym załącznik do projektu uchwały 

budŜetowej. 

W projekcie budŜetu na 2010 rok wprowadzono rezerwę ogólną w wysokości 151.393 zł 

oraz rezerwę celową w wysokości 145.000 zł. 



PrzedłoŜony przez Zarząd Powiatu projekt uchwały budŜetowej zawiera dodatkowo: 

− plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przy czym przychody Funduszu ustalono na poziomie 600.000 zł, natomiast wydatki  

ustalono na poziomie 575.000 zł, 

− plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                      

i Kartograficznym, przy czy przychody Funduszu ustalono na poziomie 750.000 zł,               

a wydatki na poziomie 950.000 zł, 

− plan finansowy dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek 

budŜetowych, przy czym dochody tychŜe rachunków ustalono na poziomie 985.115 zł, 

natomiast wydatki ustalono na poziomie 1.143.115 zł. 

Komisja BudŜetu i Finansów stwierdziła, Ŝe ustalenie w jednej uchwale budŜetowej 

wszystkich planów finansowych czyni zadość obowiązującym w gospodarce budŜetowej 

zasadom kompletności i jedności materialno – formalnej budŜetu. 

Zgodnie z obowiązującą w Powiecie Wodzisławskim procedurą uchwalania budŜetu, 

merytoryczne Komisje Rady Powiatu Wodzisławskiego zapoznały się z projektem budŜetu 

Powiatu na 2010 rok i przesłały swoje opinie w przedmiotowej sprawie do Komisji BudŜetu              

i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 Komisja otrzymała od 5 Komisji Rady Powiatu (Komisji Infrastruktury, Rolnictwa           

i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Edukacji, Kultury              

i Sportu, Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy oraz Komisji Organizacyjno - 

Prawnej) pozytywne opinie o projekcie budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok. 

Natomiast Komisji Rewizyjna zapoznała się z projektem budŜetu Powiatu na 2010 rok i nie 

wniosła uwag. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, a w szczególności fakt pozytywnego zaopiniowania przez 

wszystkie Komisje Rady Powiatu przedłoŜonego przez Zarząd Powiatu projektu budŜetu na 

2010 rok, Komisja BudŜetu Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. 

 

 

       Przewodniczący Komisji 
 
                Leszek Bizoń 


