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Zarząd Powiatu 
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Opinia Komisji Bud Ŝetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego dotycząca  

projektu bud Ŝetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009r. 

 

Komisja BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 

9.12.2008r. dokonała analizy przedłoŜonego przez Zarząd Powiatu projektu budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2009 rok. Komisja stwierdziła, iŜ projekt budŜetu Powiatu 

Wodzisławskiego na 2009 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.). 

Przedstawiony projekt budŜetu zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 93.030.986 zł, 

natomiast wydatki ustalono na poziomie 93.314.917 zł. Biorąc pod uwagę powyŜsze 

wielkości, w budŜecie zabezpieczono kwotę 716.069 zł tytułem rozchodów w związku                    

z zawartymi przez Powiat Wodzisławski w latach ubiegłych umowami kredytów i poŜyczek, 

tak więc Komisja stwierdziła, iŜ Zarząd Powiatu przyjął konstrukcję budŜetu 

niezrównowaŜonego, w którym planowane dochody będą wyŜsze od planowanych wydatków 

o ww. kwotę. 

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

w szczegółowości do działu klasyfikacji budŜetowej, z wyszczególnieniem  następujących 

źródeł dochodów: 

− subwencji, 

− dotacji pochodzących z budŜetu państwa, 



− dochodów własnych Powiatu, 

− środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 

Planowane wydatki budŜetowe w kwocie 93.314.917 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  

4.170.664 zł. 

W planowanych wydatkach bieŜących budŜetu Powiatu na 2009 rok wyszczególniono: 

− wynagrodzenia i pochodne w kwocie 62.733.471 zł, 

− dotacje w kwocie 2.944.055 zł, 

− wydatki na obsługę długu jst w kwocie 149.737 zł, 

− wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst w kwocie 102.000 zł. 

W ramach wydatków o charakterze majątkowym zabezpieczono kwotę w wysokości 

3.164.664 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Wieloletnim Programie 

Inwestycyjnym na lata 2009 – 2011, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały 

budŜetowej. 

W projekcie budŜetu na 2009 rok wprowadzono rezerwę ogólną w wysokości 336.000 zł 

oraz rezerwę celową w wysokości 25.000 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 625.000 zł, 

− plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym                      

i Kartograficznym, przy czy przychody Funduszu ustalono na poziomie 580.000 zł,               

a wydatki na poziomie 580.000 zł, 

− plan finansowy dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek 

budŜetowych, przy czym dochody tychŜe rachunków ustalono na poziomie 1.122.220 

zł, natomiast wydatki ustalono na poziomie 1.119.680 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 Powiatu. 

Zgodnie z obowiązującą w Powiecie Wodzisławskim procedurą uchwalania budŜetu, 

merytoryczne Komisje Rady Powiatu Wodzisławskiego zapoznały się z projektem budŜetu 



Powiatu na 2009 rok i przesłały swoje opinie w przedmiotowej sprawie do Komisji BudŜetu              

i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 Komisja otrzymała od 6 Komisji Rady Powiatu (Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania 

Bezrobociu oraz Komisji Organizacyjno - Prawnej) pozytywne opinie o projekcie budŜetu 

Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok. Jednak Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywną opinię uwarunkowała zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych                  

na  kulturę i sport, do wysokości porównywalnej do roku ubiegłego, o kwotę 27.415 zł. 

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

wszystkie Komisje Rady Powiatu przedłoŜonego przez Zarząd Powiatu projektu budŜetu na 

2009 rok, Komisja BudŜetu Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt. 
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