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Opinia Komisji Bud Ŝetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego 
dotycząca projektu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r. 

 
Komisja BudŜetu i Finansów Rady Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 
27.11.2007r. dokonała analizy projektu budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok  
 
Komisja otrzymała od 6 Komisji Rady Powiatu ( Komisji Infrastruktury i Drogownictwa, 
Komisja 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 2008r. Komisja Rewizyjna nie wydała opinii.  
 
1. Projekt budŜetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. opracowany jest w oparciu  

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności o normy zawarte w: 
- ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 

z późn. zm.),  
- ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), 
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 

 z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.),  
2. W przedstawionym przez Zarząd Powiatu projekcie budŜetu na 2008 rok przyjęto 

konstrukcję budŜetu niezrównowaŜonego, w którym planowane dochody będą wyŜsze  
od planowanych wydatków o kwotę 657.630zł. Środki finansowe pochodzące  
z prognozowanej –zgodnie z treścią art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych- nadwyŜki budŜetowej przeznaczone będą na spłatę kapitału z tytułu 
zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych kredytów i poŜyczek. Komisja podkreśla, 
iŜ łączne obciąŜenie budŜetu w 2008r. z ww. tytułów w kwocie 808.794zł. nie powinno 
stanowić zagroŜenia dla płynności budŜetowej i w konsekwencji dla planowego  
i terminowego wykonywania zadań nałoŜonych na powiat ustawami. 

3. Dochody budŜetu powiatu ujęto w podziale na bieŜące i majątkowe, w obowiązującym 
podziale klasyfikacji budŜetowej w szczegółowości do działu z uwzględnieniem 
następujących źródeł dochodów: 
a) subwencji, 
b) dotacji pochodzących z budŜetu państwa, 
c) dochodów własnych, 
d) dochodów pozyskanych z innych źródeł. 

4. Planowane wydatki budŜetowe ujęto w projekcie budŜetu w zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawa podziale na majątkowe i bieŜące, a z kolei wydatki bieŜące podzielono 
na następujące grupy: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
- dotacje, 



- wydatki na obsługę długu j.s.t., 
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 

Planowane wydatki ujęte są w szczegółowości do rozdziału klasyfikacji budŜetowej. 
5. W planie wydatków majątkowych zabezpieczone środki w wysokości 1.197.665zł.  

na zadania zawarte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010. 
6. W projekcie budŜetu na 2008r. wprowadzono rezerwę ogólną w wysokości 825.440zł. 

oraz rezerwę celową w wysokości 25.000zł. 
7. Projekt uchwały budŜetowej zawiera plany finansowe powiatowych funduszy celowych 

oraz rachunków dochodów własnych jednostek budŜetowych. 
8. Ustalenie w jednej uchwale budŜetowej wszystkich planów finansowych czyni zadość 

obowiązującym - w gospodarce budŜetowej - zasadom kompletności i jedności materialno              
-formalnej budŜetu. 

 
Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2008r. i składa wniosek do Rady Powiatu o jego przyjęcie. 
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