
-Projekt- 
  

Uchwała Nr XX/ ....... /2012 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 12 lipca 2012 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 

22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. wraz  
z załącznikami. 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Zwiększa  się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego  o kwotę 12 201zł 

i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 126 502 414zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 12 201zł 

i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego  w wysokości 134 376 342zł 

zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

 
1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

Dział Nazwa 
Dochody ogółem 
w tym: Dochody 

bieżące 
Dochody 

majątkowe 
  ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW 12 201 12 201 - 
 DOCHODY WŁASNE POWIATU 12 201 12 201 - 

 Inne dochody należne powiatowi na podstawie 
odrębnych przepisów 12 201 12 201 - 

710 Działalność usługowa 12 201 12 201 - 



 
 
 
2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok. 

 

Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł 

    ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW 12 201 
700  Gospodarka mieszkaniowa 6 001 

 70095 Pozostała działalność 6 001 

  WYDATKI MAJ ĄTKOWE 
w tym: 6 001 

  Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 001 
710  Działalność usługowa 6 200 

 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6 200 

  WYDATKI BIE ŻĄCE  
w tym: 6 200 

  Wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 200 

  
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 
budżetowych 6 200 

 
§3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do projektu 
Uchwały Nr XX/ ....... /2012 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 12 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 

22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. wraz 
z załącznikami. 

 

 Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 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 w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w szczególności w art. 257 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz. 1240 z późn.) jak i upoważnieniach ujętych w uchwale budżetowej (art. 258 ust. 1 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych). Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu należy 

sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian 

w budżecie. 

 W przedłożonym projekcie uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie budżetu 

powiatu na 2012 r. wraz z załącznikami proponuje się zwiększenie budżetu po stronie 

dochodów i wydatków o kwotę 12 201,00 zł. Zwiększenie budżetu po stronie dochodów 

przypada na środki finansowe, które wpłynęły do budżetu powiatu tytułem kar umownych 

wpłaconych przez wykonawcę realizującego zadanie pod nazwą „Informatyzacja części 

kartograficznej operatu ewidencyjnego oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta 

Pszów obręb Krzyżkowice”. Powyższe dochody ujęto w planie dochodów w dziale 710 

klasyfikacji budżetowej „Działalność usługowa”. Ponadplanowe środki budżetowe w kwocie 

6 200,00zł proponuje się przeznaczyć na aktualizację baz danych kartograficznych zasobu 

geodezyjnego o operaty, które wpłynęły w czasie od oddania projektu do uruchomienia mapy 

numerycznej (dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Ośrodki dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej”), a kwotę 6 001,00zł na dostosowanie pomieszczeń 

do prowadzenia mapy numerycznej dla miasta Wodzisław Śląski poprzez organizację punktu 

do kartowania w budynku przy ul. Mendego 3 (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 

rozdział 70095 „Pozostała działalność”).  

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonanie zmian w budżecie zgodnie z projektem uchwały 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne. 

        Skarbnik Powiatu 

          /-/ mgr Mariusz Rakowski 


