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Zmiany: 
 

1. UZP1 Nr 318/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku 

2. UZP Nr 446/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

3. UZP Nr 514/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku 
4. UZP Nr 589/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku 

5. UZP Nr 626/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku 

6. UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku 

 

 

 

Uchwała Nr 241/2011 

Zarządu Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 września 2011 

  

  

w sprawie: określenia zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych 

jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu 

projektu budżetu jak i wykonaniem budżetu Powiatu Wodzisławskiego. 

 

(tekst ujednolicony) 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 4, art. 33 ustawy i art. 60 ust. 1 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142  

poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). 

 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego 

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powiatowe jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie i w granicach 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej 

uchwale. 

 

§ 2
2
 

Uchwała określa tryb i zasady prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek 

budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu, jak i 

wykonaniem budżetu Powiatu Wodzisławskiego, a w szczególności: 

1) tryb i zasady postępowania w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, budżetu 

powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych jednostek budżetowych, 

2) tryb i zasady postępowania w zakresie zmian planów finansowych jednostek budżetowych, 

w tym zmian, których skutkiem jest zmiana uchwały budżetowej, 

3) tryb i zasady postępowania w zakresie wykonywania budżetu, a w szczególności 

w  zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, 

4) tryb i zasady postępowania w okresie przejściowym, to jest po zakończeniu roku 

budżetowego. 

                                                 
1
 UZP – Uchwała Zarządu Powiatu 

2
 niniejszy paragraf w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 1 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 

w  sprawie zmiany uchwały Nr  241/2011… . 



 2 

 

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy  

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.), 

2) ustawie wprowadzającej - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 

poz. 1241); 

3) ustawie o ochronie środowiska - należy przez to rozumieć przepisy ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  

Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.); 

4) rozporządzeniu w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej - należy przez  

o rozumieć przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku  

w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych  

i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616); 

5) klasyfikacji budżetowej - należy przez to rozumieć stosowaną w sektorze finansów 

publicznych klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów  

w szczegółowości określonej przepisami odrębnymi; 

5
1
) powiecie  –  należy przez to rozumieć Powiat Wodzisławski.

3
 

6) budżecie - należy przez to rozumieć budżet powiatu wodzisławskiego obejmujący 

zgodnie treścią art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych plany dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów; 

7) uchwale budżetowej - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Powiatu 

Wodzisławskiego w sprawie budżetu powiatu wraz z załącznikami, podjętą na zasadach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  

na podstawie ustawy o finansach publicznych; 

8) dysponentach środków budżetowych – należy przez to rozumieć powiatowe jednostki 

budżetowe dokonujące wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym  

lub w projekcie planu finansowego jednostek w stosownych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 

Śląskim, które w związku z wykonywaniem zadań są merytorycznie odpowiedzialne  

za realizację wydatków objętych planem finansowym starostwa; 

9) radzie powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wodzisławskiego, 

10) zarządzie powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, 

10
1
)właściwym organie  –  należy przez to rozumieć odpowiednio radę powiatu lub  zarząd 

powiatu, w zależności od tego, który z tych organów jest uprawiony do  podejmowania 

uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu wraz z załącznikami;
4
 

11) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wodzisławskiego, 

12) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., 

13) skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego, 

14) wydziale finansowym - należy przez to rozumieć właściwą do spraw budżetu i finansów 

komórkę organizacyjną starostwa, 

                                                 
3
 pkt 5

1
 dodano na podstawie § 1 pkt 2 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
4
 pkt 10

1
 dodano na podstawie § 1 pkt 3 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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15) wydziale oświaty - należy przez to rozumieć właściwą do spraw edukacji komórkę 

organizacyjną starostwa sprawującą merytoryczny nadzór na jednostkami 

organizacyjnymi oświaty, 

15
1
)wydziale infrastruktury  –  należy przez to rozumieć właściwą do spraw infrastruktury 

technicznej komórkę organizacyjną starostwa, o której mowa w  postanowieniach 

aktualnie obowiązującego Regulaminu organizacyjnego starostwa,
5
 

16) jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę budżetową 

działającą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  

w szczególności na podstawie ustawy o finansach publicznych, 

17) rachunkach bankowych - należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące  

lub pomocnicze jednostek budżetowych, 

18) rachunku bankowym budżetu - należy przez to rozumieć prowadzony w starostwie, 

wyodrębniony rachunek bankowy służący do dokonywania operacji finansowych 

ewidencjonowanych w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb 

dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie budżetu powiatu, 

 

Tryb postępowania obowiązujący w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, 

sporządzenia projektów planów finansowych, a także w zakresie określenia czynności, 

które należy podjąć bezpośrednio po uchwaleniu budżetu. 

 

§ 4 

1. Dysponenci środków budżetowych sporządzają materiały planistyczne niezbędne  

do opracowania projektu uchwały budżetowej. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 sporządzane są z użyciem formularzy przekazanych 

przez skarbnika (wnioski budżetowe). 

3. Wnioski budżetowe, o których mowa w ust. 2 sporządzane są w szczegółowości  

do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, a następnie przekazywane  

są przez dysponentów środków budżetowych do skarbnika. 

4. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu skarbnik, działając 

na podstawie odrębnej uchwały rady powiatu, sporządza zbiorcze zestawienie planowanych 

na kolejny rok budżetowy, dochodów i wydatków. 

5. Projekt uchwały określonej w ust. 1 wraz z uzasadnieniem i załącznikami przedstawia  

na posiedzeniu zarządu powiatu skarbnik lub osoba go zastępująca. 

 

§ 4
1(6) 

1. Przygotowanie materiałów planistycznych, o których mowa w § 4 uchwały, winno być 

poprzedzone analizą niezbędnych prac o charakterze inwestycyjnym i  remontowym, 

wymagających ujęcia w projekcie planu finansowego jednostki budżetowej i w projekcie 

budżetu powiatu, we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej, po zaakceptowaniu 

ich do realizacji przez  zarząd powiatu. 

2. Po przeprowadzeniu analizy określonej w ust. 1 jednostki budżetowe, w  szczególności 

jednostki organizacyjne oświaty, składają w formie pisemnej do  wydziału infrastruktury, 

wnioski zawierające zestawienie najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych i remontowych 

                                                 
5
 pkt 15

1
 dodano na podstawie § 1 pkt 4 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
6
 § 4

1
 dodano na podstawie § 1 pkt 5 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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w  stosunku do nieruchomości będących w  dyspozycji tych jednostek, według wzoru 

ustalonego przez naczelnika wydziału infrastruktury. 

3. Wydział infrastruktury dokonuje weryfikacji złożonych przez jednostki budżetowe 

wniosków przeprowadzając w miarę potrzeb konsultacje, dokonując wizji w  terenie oraz 

dokonując innych czynności, których celem jest ustalenie właściwego priorytetu zadań 

inwestycyjnych i remontowych, które winny być realizowane w  kolejnym roku 

budżetowym. W przypadku jednostek organizacyjnych oświaty wydział infrastruktury 

przeprowadza dodatkowe konsultacje w przedmiotowej sprawie z wydziałem oświaty. 

4. Na podstawie zebranych wniosków, przeprowadzonych konsultacji, wizji 

oraz  po  dokonaniu innych czynności niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy, wydział 

infrastruktury przedkłada na posiedzeniu zarządu powiatu pisemną informację o 

najpilniejszych pracach remontowych i inwestycyjnych wraz  z  szacunkowym kosztem 

realizacji tych przedsięwzięć. 

5. Zarząd powiatu ustala wstępną listę zadań o charakterze inwestycyjnym i  remontowym 

planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym informując o powyższym fakcie 

jednostki budżetowe.  

6. Ujęcie zadania przez zarząd powiatu we wstępnej liście zadań o charakterze inwestycyjnym 

i remontowym planowanych do realizacji w kolejnym roku budżetowym jest podstawą do 

uwzględnienie tegoż przedsięwzięcia we wniosku określonym w § 4 ust. 2 uchwały. 

7. Postępowanie określone w niniejszym paragrafie przeprowadza się w czasie 

umożliwiającym terminowe złożenie przez dysponentów środków budżetowych materiałów 

planistycznych niezbędnych do opracowania projektu uchwały budżetowej. 

 

§ 4
2(7)

 

1. Zasady postępowania określone w § 4
1
 uchwały nie obejmują tych jednostek budżetowych, 

które statutowo zajmują się sprawami związanymi z  gospodarowaniem nieruchomościami, 

tj. Powiatowego Zarządu Dróg, czy też Powiatowego Zakładu Zarządzania 

Nieruchomościami. Jednostki te  samodzielnie sporządzają wnioski budżetowe w zakresie 

wydatków inwestycyjnych i remontowych planowanych do wykonania w kolejnym roku 

budżetowym. 

2. Trybu postępowania określonego w § 4
1
 uchwały nie stosuje się również w  przypadku 

pokrycia kosztów bieżących awarii, napraw i remontów, czy też niewymagających 

znacznych nakładów finansowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których koszty 

winny być ujęte w planach finansowych wydatków jednostek budżetowych. 

 

§ 5 

1. Określone w § 4 uchwały wnioski budżetowe, w części dotyczącej dochodów 

gromadzonych na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska (dochody celowe), 

jak i wydatków związanych z wykonywaniem przez powiat zadań w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej (wydatki celowe), sporządza dysponent środków 

budżetowych. 

2. Dysponentem środków budżetowych w zakresie dochodów i wydatków celowych,  

o których mowa w ust. 1 jest, z zastrzeżeniem ust. 3. i ust. 4, właściwa do spraw ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej komórka organizacyjna starostwa, zwana dalej w treści 

uchwały wydziałem ochrony środowiska. 

                                                 
7
 § 4

2 
dodano na podstawie § 1 pkt 6 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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3. Wydział infrastruktury pełni, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, funkcję dysponenta 

środków budżetowych w zakresie wydatków o charakterze remontowym i  inwestycyjnym, 

ponoszonych przez powiat w związku z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie 

środowiska. Wydatki powyższe ujmowane są  w  planie finansowym starostwa.
8
 

4. Wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe w związku z realizacją przez powiat zadań 

określonych w ustawie o ochronie środowiska są ponoszone w ramach planów finansowych 

tych jednostek, pełniących w przedmiotowej sprawie funkcję dysponenta środków 

budżetowych zgodnie z § 3 pkt 8 uchwały. 

 

§ 6 

1. Jeśli z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z ustawy  

o ochronie środowiska oraz wydanej na jej podstawie uchwały rady powiatu nic innego  

nie wynika, wydział ochrony środowiska opracowuje wnioski budżetowe uwzględniając  

w szczególności prognozowaną na kolejny rok budżetowy kwotę dochodów celowych  

oraz wydatków celowych, w tym wydatków o charakterze remontowym i inwestycyjnym. 

2. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, kierownicy komórek organizacyjnych 

starostwa jak również kierownicy posiadających osobowość prawną powiatowych 

jednostek organizacyjnych przekazują wydziałowi ochrony środowiska informacje  

w sprawie planowanych w roku budżetowym przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w formie wniosku, którego wzór określi naczelnik wydziału ochrony 

środowiska. 

3. Wydział ochrony środowiska dokonuje merytorycznej oceny wniosków złożonych  

w trybie określonym w ust. 2 uwzględniając w szczególności wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa cele i zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej, jak również przewidywaną wysokość wpływów z tytułu 

gromadzonych dochodów celowych przy przyjęciu założenia, iż planowane wydatki celowe 

nie powinny przekroczyć planowanej kwoty dochodów celowych. 

4. Po dokonaniu określonej w ust. 3 oceny wniosków, dysponent środków budżetowych 

przedkłada na posiedzeniu zarządu informację zawierającą planowane na kolejny rok 

budżetowy przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które 

będą finansowane z środków budżetowych. 

5. Rozpatrzenie i zaakceptowanie przez zarząd propozycji złożonych przez wydział ochrony 

środowiska jest podstawą do sporządzenia materiałów do projektu budżetu  

w zakresie dochodów i wydatków celowych. Wydział ochrony środowiska przeprowadza 

postępowanie, o którym mowa w niniejszym paragrafie w czasie umożliwiającym 

terminowe przekazanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu budżetu powiatu 

na następny rok budżetowy. 

6. Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywane przez jednostki 

określone w § 18 pkt 3-4 uchwały mogą być finansowane z budżetu powiatu, jeśli przepisy 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa tak stanowią. Zasady postępowania 

określone w § 6 uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku udzielania dotacji wyżej 

wymienionym jednostkom, z uwzględnieniem szczególnego trybu postępowania 

uregulowanego przepisami odrębnymi. 

 

 

 

                                                 
8
 ust. 3 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 7 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
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§ 7 

1. W terminie określonym w art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki 

budżetowe otrzymują informację o kwotach dochodów i wydatków budżetowych ujętych  

w projekcie uchwały budżetowej na podstawie, których sporządzają projekty planów 

finansowych (preliminarze budżetowe) w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu 

klasyfikacji budżetowej. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych sporządzają projekty planów finansowych z użyciem 

formularzy, których wzór jest określony w odrębnej uchwale zarządu. 

3. Kierownicy jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych w terminie 

określonym art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w szczegółowości określonej  

w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej. 

4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do kierowników komórek 

organizacyjnych starostwa będących dysponentami środków budżetowych w rozumieniu  

§ 3 pkt 8 uchwały. 

 

§ 8 

1. Sporządzone przez kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników komórek 

organizacyjnych starostwa preliminarze budżetowe podlegają weryfikacji pod względem 

ich zgodności z projektem uchwały budżetowej.
9
 

2. Upoważnia się skarbnika do dokonania w imieniu zarządu określonej w ust. 1 weryfikacji 

projektów planów finansowych. 

3. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym,  

a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia  

o powyższym fakcie kierownika jednostki budżetowej, w terminie określonym w § 6 ust. 2 

rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej. 

4. Po dokonanej weryfikacji przesłanych preliminarzy budżetowych, skarbnik przedkłada 

stosowną informację na posiedzeniu zarządu. 

5. Zweryfikowany preliminarz budżetowy stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki 

budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia budżetu  

i w konsekwencji opracowania na jego podstawie planu finansowego jednostki. Dane ujęte 

w zweryfikowanym preliminarzu budżetowym wprowadzane są do systemu 

informatycznego o charakterze księgowo-sprawozdawczym prowadzonego w starostwie  

do dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie budżetu powiatu. 

 

§ 9 

1. W terminie określonym w art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych kierownicy 

jednostek budżetowych otrzymują informacje o ostatecznych kwotach dochodów  

i wydatków jednostek budżetowych. 

2. Kierownicy jednostek budżetowych dostosowują projekty planów finansowych do kwot 

ujętych w uchwale budżetowej. 

3. W terminie określonym w § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych sporządzają plany 

finansowe swoich jednostek i niezwłocznie przesyłają sporządzone plany do wydziału 

finansowego. Przesłane plany finansowe stanowią podstawę do dokonania niezbędnych 

korekt danych zawartych w systemie informatycznym o charakterze księgowo-

                                                 
9
 ust. 1 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 8 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
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sprawozdawczym, prowadzonym w starostwie do dokumentowania operacji gospodarczych 

w zakresie budżetu powiatu. 

4. Plany finansowe powiatowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości 

do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.  

5. W planie finansowym starostwa ujmuje się, zgodnie z treścią art. 249 ust. 3 i 4 ustawy  

o finansach publicznych, wszelkie wydatki nie ujęte w planach finansowych innych 

powiatowych jednostek budżetowych, a w szczególności wydatki związane  

z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu, dotacje, wpłaty do budżetu państwa  

z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej oraz płatności i składki 

wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych. 

6. Dysponenci środków budżetowych stosownie do nałożonych zadań, zapewniają 

merytoryczną obsługę dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

7. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do kierowników 

komórek organizacyjnych starostwa będących dysponentami środków budżetowych  

w rozumieniu § 3 pkt 8 uchwały. 

 

Zasady postępowania w zakresie pobierania dochodów, realizacji wydatków, zaciągania 

kredytów/pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz realizacji dyspozycji pieniężnych 

na rachunkach bankowych powiatu. 

 

§ 10 

1. Jednostki budżetowe pobierające dochody budżetowe obowiązane są: 

1) prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu powiatu  

oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach, o których mowa  

w art. 223 ustawy o finansach publicznych, 

2) pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat, 

3) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych, w tym dochodów gromadzonych na 

rachunkach o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, według 

działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, 

4) terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu 

świadczonych usług, 

5) terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku  

do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji sądowej 

lub administracyjnej, 

6) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności 

nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach. 

2. Dochody budżetu powiatu powinny być zaliczane na rachunek bieżący jednostki 

budżetowej, która prowadzi ewidencję rachunkową i budżetową danej należności,  

a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy budżetu. 

3. Jednostki budżetowe, które w zakresie wykonywanych zadań pobierają środki finansowe 

stanowiące dochód budżetu państwa zobowiązane są do przestrzegania, wynikających  

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad poboru tychże środków,  

a w szczególności do niezwłocznego przekazywania pobranych dochodów na rachunek 

bankowy budżetu. 

 

§ 11 

1. Pobrane przez jednostki dochody przekazywane są niezwłocznie na odpowiedni rachunek 

bieżący budżetu powiatu. Wydział finansowy dokonuje zapisów w stosownych księgach 
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rachunkowych w zakresie zrealizowanych przez jednostki dochodów, zgodnie z wyciągiem 

otrzymanym z rachunku bankowego budżetu.  

2. W bankowym tytule przelewu środków finansowych określonych w ust. 1 ujmuje  

się: 

1) skróconą nazwę jednostki, 

2) wskazanie właściwego rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, 

3) źródła dochodu, 

4) miesiąca, w którym należność z tytułu dochodu została pobrana. 

Tytuł przelewu, bądź też –w razie konieczności pisemna informacja dodatkowa- powinny 

być sporządzone w sposób umożliwiający prawidłowe zidentyfikowanie źródła dochodu,  

w szczególności w przypadku realizowania przez jednostkę dochodów budżetu państwa. 

3. Kierownik jednostki budżetowej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania 

środków o których mowa w ust. 1. 

4. Pobrane przez jednostki budżetowe dochody budżetu państwa przekazywane  

są przez wydział finansowy, w terminach określonych w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa na odpowiedni rachunek budżetu państwa. 

5. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani są do przekazywania środków 

finansowych stanowiących dochód budżetu państwa w sposób i w terminach 

umożliwiających wypełnienie obowiązku określonego w ust. 4. 

 

§ 12 

1. Jednostki budżetowe pobierające dochody obowiązane są do przekazania ich niezwłocznie 

na właściwy rachunek budżetu. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki przeznaczonego na bieżące wydatki 

jednostki. 

3. Wpłaty należne jednostce budżetowej, dokonane na jej niewłaściwy rachunek bankowy, 

jednostka budżetowa przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie. 

 

§ 13 

1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu 

stanowią nadpłaty. 

2. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostka budżetowa zalicza nadpłaty  

na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku 

takich należności - zwraca je uprawnionemu podmiotowi. 

3. Zwrotu nadpłat dokonuje się na pisemny wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do zwrotu nadpłaty. 

4. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika  

i głównego księgowego jednostki budżetowej, odnotowane we wniosku określonym  

w ust. 3. 

5. Zwrotu nadpłaty dokonuje się w formie gotówkowej w kasie jednostki budżetowej  

lub w formie bezgotówkowej na rachunek uprawnionego podmiotu prowadzony w banku 

krajowym. 

 

§ 14 

1. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

w szczególności na podstawie ustawy o ochronie środowiska, do budżetu powiatu wpływają 

dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jak i administracyjnych kar 

pieniężnych (dochody celowe). 
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2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu środki publiczne gromadzone  

są na wyodrębnionym rachunku budżetu prowadzonym w starostwie. 

3. Dochodami celowymi mogą być również dotacje oraz środki przekazywane przez inne 

podmioty na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

4. Gromadzenie dochodów celowych odbywa się w ramach planu finansowego starostwa. 

 

§ 15 

1. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  

w szczególności na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 182 poz. 1228z późn. zm.), na rachunek 

bankowy starostwa wpływają środki finansowe z tytułu sprzedaży map, udostępnienia 

danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji  

z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z tytułu opłat za czynności 

związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu, stanowiące dochód powiatu. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, uiszczają zainteresowane podmioty na podstawie 

dokumentu księgowego sporządzonego przez właściwą do spraw geodezji i kartografii 

komórkę organizacyjną starostwa. 

3. Podstawą uiszczenia należności z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1 są dowody 

księgowe. Ustala się 14 dniowy termin uiszczenia opłaty, licząc od dnia wystawienia 

dowodu księgowego. 

4. Opłaty określone w ust. 1 wnosi się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek 

bankowy wskazany w dowodzie księgowym. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu 

środków na rachunek bankowy starostwa. 

5. Wpłata dokonana z przekroczeniem terminu określonego w ust. 3 będzie podstawą  

do naliczenia należnych powiatowi odsetek. 

 

§ 16 

1. Dokonywanie wydatków tytułem pokrycia kosztów wykonywania przez powiat zadań 

określonych w ustawie o ochronie środowiska odbywa się w ramach planu finansowego 

starostwa oraz planów finansowych jednostek budżetowych. 

2. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie wydatków celowych jest 

wydział ochrony środowiska, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 ust. 3 i 4 

oraz  w § 17 ust. 2 i 3 uchwały.
10

 

3. Wydział ochrony środowiska zapewnia merytoryczną obsługę wykonania budżetu w części 

dotyczącej dochodów i wydatków celowych. Poprzez merytoryczną obsługę wykonania 

budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków celowych należy w szczególności 

rozumieć podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia racjonalnej  

i efektywnej gospodarki środkami publicznym jak i przekazywanie informacji 

uprawnionym podmiotom w przedmiocie procesów związanych z gromadzeniem dochodów 

i rozdysponowywaniem ww. środków publicznych, z wyłączeniem sporządzanych  

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa sprawozdań budżetowych  

i finansowych. 

4. Obsługę budżetową, kasową i księgową dochodów i wydatków celowych zapewnia 

skarbnik wraz podległym mu wydziałem finansowym. Poprzez obsługę budżetową, kasową 

i księgową należy rozumieć w szczególności: 

                                                 
10

 ust. 2 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 9 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
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1) podejmowanie działań związanych z rejestracją zdarzeń gospodarczych w księgach 

rachunkowych prowadzonych w starostwie, 

2) sporządzanie projektów uchwał w przedmiocie zmiany budżetu lub też zarządzeń  

w przedmiocie zmiany planu finansowego starostwa, 

3) sporządzanie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

sprawozdań budżetowych i finansowych, 

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wyodrębnionym 

rachunku bankowym na zlecenie dysponenta środków budżetowych. 

 

§ 17 

1. Wydział ochrony środowiska sprawuje nadzór i kontrolę nad wydatkami ponoszonymi 

tytułem wykonywania przez powiat zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska,  

w szczególności dotacji udzielanych z budżetu powiatu. 

2. Jednostki budżetowe realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pełnią funkcję 

dysponenta środków budżetowych w rozumieniu § 3 pkt 8 uchwały. 

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2 samodzielnie gospodarują przyznanymi środkami 

przeznaczonymi na wydatki celowe w ramach przyznanego planu finansowego ujętego  

w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej. 

4. Informację w sprawie przyznania jednostkom budżetowym dodatkowych środków 

przeznaczonych na realizację zadań, przekazuje wydział finansowy na pisemny wniosek 

wydziału ochrony środowiska. 

5. Jednostki budżetowe, oraz komórki organizacyjne starostwa otrzymują środki budżetowe na 

zadania określone w ustawie o ochronie środowiska, po  przeprowadzeniu postępowania 

określonego w § 6 uchwały.
11

 

5
1
. W toku wykonywania budżetu jednostki budżetowe, oraz komórki organizacyjne starostwa 

mogą otrzymać środki budżetowe na zadania określone w ustawie o ochronie środowiska, 

pod warunkiem wygospodarowania dodatkowych środków finansowych, w  szczególności 

w  związku ze zwiększeniem planu dochodów celowych lub  mniejszego niż pierwotnie 

zakładano wykonania wydatków w powyższym zakresie. Wnioski w przedmiotowej 

sprawie składane są do wydziału ochrony środowiska. Decyzję w sprawie realizacji 

przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska nieujętych wcześniej w budżecie podejmuje 

zarządu powiatu, po przedłożeniu stosownej informacji przez naczelnika wydziału ochrony 

środowiska lub osobę go zastępującą.
12

 

6. W przypadku realizacji przez starostwo zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym 

ujętych we właściwych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej, 

funkcję dysponenta środków budżetowych pełni właściwa do spraw infrastruktury 

technicznej komórka organizacyjna starostwa. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się  

w tym przypadku odpowiednio. 

7. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, kierownicy komórek organizacyjnych 

starostwa wykonują jedynie te zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

które są ujęte przez wydział ochrony środowiska w projekcie budżetu oraz w budżecie. 

Podejmowanie innych działań z zaangażowaniem środków przeznaczonych na ochronę 

środowiska (wydatki celowe) bez uzgodnienia z wydziałem ochrony środowiska  

jest niedopuszczalne. 

                                                 
11

 ust. 5 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 1 UZP Nr 589/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr  241/2011… . 
12

 ust. 5
1
 dodano na podstawie § 1 pkt 2 UZP Nr 589/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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§ 18 

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wydatki o których mowa  

w § 17 ust. 1 uchwały mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wykonywania zadań 

określonych w ustawie o ochronie środowiska realizowanych przez: 

1) starostwo, 

2) inne jednostki budżetowe, 

3) zakłady budżetowe oraz posiadające osobowość prawną powiatowe jednostki 

organizacyjne, 

4) inne podmioty oraz nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne,  

jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wydatki ponoszone w związku z realizacją przez powiat zadań określonych w ustawie  

o ochronie środowiska ujmowane są w planie finansowym starostwa, w stosownych  

dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w § 5 ust. 4 oraz § 17 ust. 2-5 uchwały. W planie finansowym starostwa ujmuje 

się dotacje dla podmiotów oraz nieposiadających osobowości prawnej jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 

3. W formie dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane zadania w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywane w szczególności przez: 

1) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski 

jest organem założycielskim. Przekazanie dotacji celowej odbywa się na zasadach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  

w art. 403 ustawy o ochronie środowiska oraz wydanej na podstawie art. 403 ust. 5 ww. 

ustawy uchwały rady powiatu. 

2) Jednostki samorządu terytorialnego w granicach i na podstawie porozumień/umów 

zawartych w trybie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  

w szczególności normami zawartymi w ustawie z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. 

zm.) oraz w ustawie o finansach publicznych. 

3) Organizacje pozarządowe w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), 

4. Wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji zadań, przez podmioty o których 

mowa w 1 pkt 3-4 uchwały, finansowanych bądź też współfinansowanych środkami 

pochodzącymi z budżetu powiatu określa zawarta na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa umowa lub porozumienie. 

 

§ 19 

1. Z rachunku, o którym mowa w § 14 ust. 2 uchwały, przekazywane są środki  

na wydatki celowe tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Środki określone w ust. 1 przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy starostwa 

lub innej jednostki budżetowej, w przypadku realizacji przez tę jednostkę zadań  

o charakterze inwestycyjnym i remontowym. 

3. Wydział infrastruktury współdziała z jednostkami budżetowymi w procesie realizacji zadań 

o charakterze inwestycyjnym i  remontowym, których źródłem finansowania będą dochody 
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celowe, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem zasad postępowania określonych w § 21 

uchwały.
13

 

 

§ 20 

1. Jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot 

wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz upoważnieniami udzielonymi kierownikom 

jednostek budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku,  

gdy umowy te znajdują umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, udzielonych 

upoważnieniach, uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie  

z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach publicznych.  

3. Zobowiązania określone w ust. 2 są ujmowane w planach finansowych dysponentów 

środków budżetowych. 

 

§ 21
14

 

1. Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym jednostki budżetowe wykonują 

samodzielnie, dokonując wydatków do wysokości limitów wydatków, ustalonych 

w  projektach, a po uchwaleniu budżetu, w planach finansowych jednostek budżetowych. 

2. W uzasadnionych przypadkach, uwzględniając w szczególności przesłanki o  charakterze 

ekonomicznym, organizacyjnym czy też technicznym, wydział infrastruktury współdziała z 

jednostkami budżetowymi w  procesie realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym 

i  remontowym, na  podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd powiatu. 

3. Do zadań wydziału infrastruktury realizowanych w ramach współdziałania, o  którym 

mowa w ust. 2 w szczególności należy: 

1) prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji technicznej, 

2) przygotowanie wniosków i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 

3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 

o  zamówienie publiczne, w tym wzoru umowy, 

4) udział pracowników wydziału infrastruktury w pracach komisji przetargowej, 

5) prowadzenie nadzoru inwestorskiego, 

6) rozliczenie zadania, w tym rozliczenie otrzymanych na jego realizację środków 

zewnętrznych, takich jak dotacje celowe, pożyczki itp. 

7) przygotowanie danych niezbędnych do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia 

gospodarczego polegającego na zwiększeniu wartości aktywów trwałych powiatu, na 

skutek przeprowadzonych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, 

8) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych. 

Współdziałanie, o którym mowa w ust. 2 powinno mieć miejsce już w fazie przygotowania 

dokumentacji projektowej. Wydział infrastruktury ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

swoje działania związane z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności biorąc pod uwagę 

kryteria oszczędności, celowości, gospodarności i  rzetelności. 

4. Koszty realizowanego zadania inwestycyjnego lub remontowego dokonywane  

są w ciężar planu finansowego jednostki budżetowej, na podstawie prawidłowo 

                                                 
13

 ust. 3 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 10 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
14

 brzmienie niniejszego paragrafu ustalone na podstawie § 1 pkt 11 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 

w  sprawie zmiany uchwały Nr  241/2011… . 
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wystawionych przez wykonawcę dowodów o charakterze księgowym,  

takich jak faktury lub rachunki. 

5. Prawidłowo wystawiony i niebudzący wątpliwości dowód księgowy, przekazywany jest 

niezwłocznie przez jednostkę budżetową do wydziału infrastruktury celem potwierdzenia 

zasadności dokonania zapłaty. Potwierdzenie zasadności dokonania zapłaty sporządzane 

jest w formie pisemnej poprzez zamieszczenie na odwrocie dowodu księgowego (lub jeśli 

nie jest to możliwe na  dodatkowym dokumencie) stosownego opisu, podpisanego następnie 

przez  pracownika oraz naczelnika wydziału infrastruktury lub osobę go  zastępującą, na 

podstawie obowiązującej umowy oraz innych dokumentów mających znaczenie dla 

należytego wykonania zobowiązania. 

6. Opisany w sposób określony w ust. 5 dowód księgowy jest niezwłocznie odbierany przez 

pracownika zobowiązanej jednostki budżetowej celem przeprowadzenia operacji 

związanych z zapłatą zobowiązania obciążającego plan finansowy wydatków jednostki 

budżetowej. 

7. Kierownik jednostki budżetowej przeprowadza postępowania opisane w ust. 5 i 6 w  sposób 

gwarantujący terminowe wykonanie zobowiązania. 

 

§ 21
1(15) 

1. Jeżeli jest to uzasadnione ważnymi względami, w szczególności organizacyjnymi czy też 

ekonomicznymi, koszty utrzymania budynków (nieruchomości), w których mieszczą się 

jednostki budżetowe, mogą być ponoszone przez inną jednostkę budżetową. 

2. Poprzez koszty utrzymania budynków (nieruchomości), o których mowa w ust. 1 należy 

rozumieć wszelkie wydatki bieżące ponoszone w ramach planu finansowego jednostki 

budżetowej, związane z codzienną eksploatacją nieruchomości, w szczególności takie  jak 

odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, naprawy i  konserwacje, okresowe kontrole i 

przeglądy techniczne, a także utrzymanie terenu wokół budynków, których  celem jest 

utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, jak i nakłady inwestycyjne ponoszone 

w stosunku do danej nieruchomości.
16

 

3. Jednostka budżetowa ponosząca koszty, o których mowa w ust. 2, zwana dalej jednostką 

administrującą, otrzymuje z budżetu środki finansowe niezbędne do  wykonywania 

dodatkowych zadań. Przyznanie dodatkowych środków finansowych następuje 

po dokonaniu stosownych zmian w budżecie na skutek, których zwiększa się plan 

finansowy jednostki administrującej, z jednoczesnym zmniejszeniem planu finansowego 

jednostki budżetowej, która nie będą ponosić kosztów określonych w ust. 2. 

4. Zmian, o których mowa w ust. 3 dokonuje się w formie uchwały rady powiatu lub zarządu 

powiatu przenoszącej kwoty wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji 

budżetowej. 

5. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w sytuacji, w której 

jednostka budżetowa wykonuje prace o charakterze remontowym lub inwestycyjnym 

w  stosunku do nieruchomości będącej w dyspozycji innej jednostki budżetowej. 

 

§ 21
2(17) 

                                                 
15

 § 21
1 
dodano na mocy § 1 UZP Nr 446/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 241/2011…  

16
 zmieniono brzmienie ust. 2 na podstawie § 1 pkt 1 UZP Nr 514/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie 

zmiany uchwały Nr  241/2011… . 
17

 § 21
2 

dodano na podstawie § 1 UZP pkt 2 Nr 514/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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Przyjmuje się następujący tok postępowania w sytuacji, w której, gdy jest to uzasadnione 

względami ekonomicznymi, jednostka budżetowa będzie wykonywać prace o charakterze 

remontowym lub inwestycyjnym, w stosunku do nieruchomości będącej w dyspozycji 

innej  jednostki budżetowej: 

1) Jednostka budżetowa, w której dyspozycji znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem 

prac o charakterze remontowym lub inwestycyjnym, zwana dalej jednostką dysponującą, 

zwraca się z wnioskiem do zarządu powiatu w sprawie zmian budżecie polegających na 

zmniejszeniu jej planu wydatków w stosownych podziałkach klasyfikacji budżetowej, z 

jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków jednostce budżetowej, która faktycznie 

będzie ponosić koszty realizacji ww. prac, zwanej dalej jednostką wykonującą. 

2) Jednostka dysponująca przekazuje jednostce wykonującej nieruchomość lub jej część 

w  celu dokonania prac, o których mowa w pkt 1. 

3) Podstawę przekazania nieruchomości lub jej części stanowi protokół przekazania 

nieruchomości zawierający w szczególności: 

– datę sporządzenia protokołu, 

– nazwę jednostki dysponującej, 

– nazwę jednostki wykonującej, 

– opis przekazywanej nieruchomości. 

4) Protokół, o którym mowa w pkt 3 podpisują kierownik jednostki przekazującej 

oraz  kierownik jednostki wykonującej lub osoby przez nich upoważnione. 

5) Jednostka wykonującą prowadzi niezbędne prace o charakterze remontowym 

lub  inwestycyjnym księgując w ciężar swojego planu finansowego ponoszone 

z  powyższego tytułu koszty. Podstawą ponoszenia kosztów w tym zakresie jest decyzja 

właściwego organu w przedmiocie zmian w budżecie, podjęta po złożeniu wniosku, 

o  którym mowa w pkt 1. 

6) Po przeprowadzeniu prac o charakterze remontowym lub inwestycyjnym jednostka 

wykonująca zwraca niezwłocznie otrzymaną od jednostki dysponującej nieruchomość lub 

część tej nieruchomości. 

7) Podstawę zwrotu nieruchomości lub części tej nieruchomości stanowi protokół zwrotu 

nieruchomości zawierający w  szczególności: 

– datę sporządzenia protokołu, 

– nazwę jednostki dysponującej, 

– nazwę jednostki wykonującej, 

– opis przekazywanej nieruchomości. 

8) Protokół, o którym mowa w pkt 7 podpisują kierownik jednostki przekazującej 

oraz  kierownik jednostki wykonującej lub osoby przez nich upoważnione. 

9) Jeżeli na skutek prowadzonych prac o charakterze inwestycyjnym następuje zwiększenie 

wartości nieruchomości, jednostka wykonująca przekazuje jednostce dysponującej, 

stosowny dokument księgowy zwiększający wartość tegoż środka trwałego. 

10) Dowód księgowy określony w pkt 9 stanowi podstawę do dokonania zapisów w  księgach 

rachunkowych jednostki dysponującej.
18

 

 

§ 22 

1. Uruchamianie środków finansowych na wydatki jednostek budżetowych odbywa się  

w drodze przekazywania środków pieniężnych z rachunku bankowego budżetu na rachunki 

                                                 
18

 ust. 10 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 12 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr  241/2011… . 
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bankowe jednostek budżetowych, stosownie do złożonych wniosków, sporządzonych 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Uruchamianie środków finansowych na wydatki budżetowe polega na obciążeniu rachunku 

bankowego budżetu i jednoczesnym uznaniu rachunku bankowego jednostki budżetowej. 

Operacje pieniężne i rachunkowo-księgowe związane z uruchomieniem środków 

finansowych dokonywane są przez wydział finansowy. 

3. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych w zakresie 

przekazanych jednostkom budżetowym środków finansowych przeznaczonych na pokrycie 

planowanych wydatków, zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego budżetu. Wniosek,  

o którym mowa w ust. 1 jest dowodem księgowym w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia  

29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223  

z późn. zm.) i stanowi podstawę do dokumentowania operacji gospodarczych 

prowadzonych dla potrzeb budżetu powiatu. 

4. Zasad określonych w ust. 1-3 nie stosuje się w stosunku do dotacji otrzymywanych  

z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 

środków finansowych o podobnym charakterze otrzymywanych w związku z realizacją 

przez powiat określonych programów, projektów czy też powierzonych zadań. 

5. Środki określone w ust. 4 przekazywane są niezwłocznie po otrzymaniu na rachunek 

bankowy właściwych jednostek budżetowych. 

 

§ 23 

1. Jednostki budżetowe – jednostki organizacyjne oświaty, dokonujące wydatków w ramach 

działów 801 („Oświata i wychowanie”) oraz 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) 

klasyfikacji budżetowej przesyłają wnioski określone w § 22 ust 1 za pośrednictwem 

wydziału oświaty.  

2. Wydział oświaty na podstawie wniosków jednostkowych sporządza zbiorczy wniosek 

dotyczący uruchomienia środków na wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych 

oświaty.  

3. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 24 

1. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję wydatków - uwzględniając klasyfikację 

budżetową wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - 

umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych 

wydatków oraz ich zgodności z planem finansowym. 

2. Jednostki budżetowe realizujące wydatki, których źródłem finansowania  

lub współfinansowania są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub inne  

o podobnym charakterze, prowadzą ewidencję tych wydatków - uwzględniając klasyfikację 

wydatków strukturalnych, określoną w przepisach w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

wydatków strukturalnych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków  

i wysokości poniesionych wydatków. 

3. Zasady określone w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do komórek organizacyjnych 

starostwa będących dysponentami środków budżetowych w rozumieniu § 3 pkt 7 uchwały. 

 

§ 25 

1. Dysponenci środków budżetowych dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych  

w planie finansowym jednostki. 
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2. Wydatki jednostek budżetowych dokonywane są w sposób celowy i oszczędny,  

z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów. 

3. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą 

ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków,  

w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych. 

4. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań w szczególności inwestycyjnych, 

przechowywane są na rachunkach bankowych. 

 

 

§ 26 

1. Wydatki związane z pokryciem kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej (wydatki celowe) dokonywane są w ciężar rachunku bankowego 

starostwa oraz w ciężar rachunków bankowych innych jednostek budżetowych, które 

otrzymały z budżetu dodatkowe środki budżetowe z przeznaczeniem na realizację ww. 

zadań. 

2. Wydział ochrony środowiska sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem 

przekazanych innych jednostkom budżetowym. 

3. Po wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 1, jednostki budżetowe przedkładają  

do wydziału ochrony środowiska pisemną informację w przedmiocie realizacji zadania, 

zawierającą w szczególności rozliczenie otrzymanych z budżetu środków finansowych.  

W razie potrzeby wydział ochrony środowiska może zażądać przekazania, potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem kopii umów, faktur, rachunków oraz innych dokumentów  

o podobnym charakterze stanowiących dowód wykonania zadania zgodnie z celem. 

 

§ 26
1(19)

 

1. Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych 

zadań zleconych powiatowi ustawami, pokrywane są środkami finansowymi 

otrzymywanymi z budżetu państwa, w szczególności z budżetu wojewody śląskiego, w 

formie dotacji celowej, przekazywanej we  właściwym dziale, rozdziale i paragrafie 

klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetu zadaniowego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w których poniesienie wydatku związanego z 

wykonywaniem zadań określonych w ust. 1 jest niezbędne, a należna z  budżetu państwa 

dotacja celowa nie wpłynęła na rachunek bankowy powiatu lub  wpłynie z opóźnieniem, 

dopuszcza się zaangażowanie dochodów własnych powiatu celem pokrycia kosztów ww. 

zadań. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 kierownik jednostki budżetowej lub komórki 

organizacyjnej starostwa, zwraca się z wnioskiem do starosty w przedmiocie wyrażenia 

zgody na zaangażowanie dochodów własnych powiatu celem pokrycia kosztów 

wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi ustawami. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 zawiera w szczególności: 

1) wysokość kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów wykonywania zadań zleconych, 

2) wskazanie działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w których ujęto plan 

wydatków związanych z zadaniami, o których mowa w ust. 3, 

3) przewidywany termin wpływu środków z budżetu państwa na rachunek bankowy 

powiatu, 
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 niniejszy paragraf dodany na podstawie § 1 pkt 1 UZP Nr 626/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
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4) uzasadnienie, w którym wskazuje się w szczególności celowość i konieczność 

zaangażowania środków własnych powiatu celem pokrycia wydatków związanych 

z  zadaniami, o których mowa w ust. 3. 

5. Decyzję w sprawach dotyczących zaangażowania podejmuje starosta po uzyskaniu opinii 

skarbnika.  

6. Kierownik jednostki budżetowej, kierownik komórki organizacyjnej starostwa 

jest  zobowiązany do podejmowania wszelkich działań zmierzających do  niezwłocznego 

wpływu należnej dotacji na rachunek bankowy powiatu. 

7. Zasady postępowania określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio 

w  stosunku do innych, niż określone w ust. 1 środków finansowych, w sytuacji, kiedy 

czasowe zaangażowanie środków własnych budżetu powiatu jest konieczne dla 

prawidłowej realizacji przedsięwzięcia, stosownie do treści zawartej umowy, porozumienia 

lub innej czynności prawnej o  podobnym charakterze stanowiących formalnoprawną 

podstawę wykonywania przez powiat tegoż przedsięwzięcia.
20

 

 

§ 26
2(21)

 

1. Zasady postępowania określone w § 26
1 

stosuje się odpowiednio w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach, w przypadku zaniechania udzielenia przez wojewodę należnej 

powiatowi dotacji celowej, niezbędnej do pokrycia kosztów wykonywania zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w tym zadań 

związanych z gospodarką nieruchomościami należącymi do  Skarbu Państwa będących w 

administrowaniu Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu 

Śląskim, powiatowej jednostki budżetowej. 

2. Zaangażowanie planu i w konsekwencji środków finansowych związane z  wykonywaniem 

zadań określonych w ust. 1 następuje po złożeniu przez dyrektora Powiatowego Zakładu 

Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim wniosku, o którym mowa w § 26
1
 

ust. 4 uchwały. 

3. Zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami 

w  Wodzisławiu Śląskim następuje we właściwym dla starostwa dziale i rozdziale 

klasyfikacji budżetowej.  

4. Dyrektor Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim 

jest zobowiązany do podejmowania wszelkich działań zmierzających do  niezwłocznego 

wpływu należnej dotacji celowej na rachunek bankowy powiatu, w szczególności 

do  występowania w formie pisemnej, nie rzadziej niż raz na kwartał z wnioskiem 

w  sprawie zwiększenia budżetu powiatu o należną kwotę dotacji celowej. 

5. Pisma oraz wnioski określone w ust. 4 składane są na ręce naczelnika Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Naczelnik ww. 

wydziału zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania projektu wystąpienia do 

śląskiego urzędu wojewódzkiego w przedmiocie zwiększenia planu dotacji celowej we 

właściwych dla gospodarki nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa dziale i 

rozdziale klasyfikacji budżetowej. 

6. Z chwilą wpływu należnej dotacji na rachunek bankowy budżetu powiatu dokonuje się 

zmniejszenia wykonania planu wydatków, o którym mowa w ust. 3 z  jednoczesnym 

zwiększeniem wykonania planu wydatków we właściwym dla  otrzymanej dotacji celowej 

                                                 
20

 ust. 7 dodany na podstawie § 1 pkt 13 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011… . 
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 niniejszy paragraf dodany na podstawie § 1 pkt 1 UZP Nr 626/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011… . 
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dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem klasyfikacji 

budżetu zadaniowego. 

 

§ 27 

1. Jednostki budżetowe zobowiązane są do szczegółowego rozliczenia środków finansowych 

otrzymanych z rachunku bankowego budżetu na pokrycie wydatków, z uwzględnieniem 

źródła finansowania wydatków, w szczególności subwencji, dotacji pochodzących  

z budżetu państwa, dochodów własnych powiatu, środków przeznaczonych  

na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł. 

2. Niewykorzystane na wydatki środki jednostka budżetowa zwraca niezwłocznie na rachunek 

bankowy budżetu, z zachowaniem zasad wynikających z zawartych umów/porozumień  

oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Jednostki budżetowe dokonując, określonego w ust. 1 rozliczenia przekazanych z budżetu 

środków finansowych, sporządzają odrębne przelewy bankowe uwzględniając źródła 

finansowania wydatków. 

4. W bankowym tytule przelewu dotyczącym rozliczenia przekazanych z budżetu środków 

finansowych ujmuje się: 

1) skróconą nazwę jednostki budżetowej,  

2) wskazanie rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej,  

3) informację dotyczącą źródła finansowania wydatków (np. subwencja, dotacja celowa 

pochodząca z budżetu państwa, dotacja celowa pochodząca z budżetu innej j.s.t., 

dotacja z funduszu celowego, środki własne). 

5. Jednostki budżetowe przekazują rozliczone środki finansowe na rachunek bankowy,  

z którego te środki otrzymały, chyba że umowa/ porozumienie bądź też przepis szczególny 

stanowią inaczej. 

6. Zasady określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w zakresie rozliczenia 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dysponenci środków 

budżetowych zobowiązani są do szczegółowego rozliczenia środków finansowych 

otrzymanych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z  upływem roku 

budżetowego. Środki niewykorzystane, w  terminie określonym we  właściwej uchwale 

organu stanowiącego, podlegają niezwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy budżetu.
22

 

 

§ 27
1(23) 

1. Jednostki budżetowe wykonujące zadania, których źródłem finansowania są dotacje celowe 

pochodzące z budżetu państwa, w szczególności dotacje celowe ujęte w części budżetu 

państwa będącej w dyspozycji Wojewody Śląskiego, dokonując zwrotu niewykorzystanych 

środków na rachunek bankowy budżetu powiatu, zobowiązane  

są do zawarcia w bankowym tytule przelewu następujących informacji: 

1) Pełna klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) otrzymanych z budżetu 

państwa środków finansowych, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetu 

zadaniowego).
24

 

2) Rok budżetowy, którego dany zwrot dotyczy. 

3) Źródło otrzymanych środków budżetowych, a więc: 

                                                 
22

 ust. 6 dodano na podstawie § 1 pkt 14 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr 241/2011… . 
23

 niniejszy paragraf dodano na podstawie § 1 UZP Nr 318/2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr  241/2011….  
24

 brzmienie pkt. 1 ust. 1 ustalone na podstawie § 1 pkt 2 UZP Nr 626/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 241/2011… . 
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– ustawa budżetowa; w takim przypadku zaleca się następujący opis przelewu 

bankowego: 

„Zwrot dotacji 2012, 852.85212.2110, Ustawa”; 

– rezerwa celowa; jednostki budżetowe otrzymujące na wydatki środki finansowe 

pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa, wskazują  

w tytule przelewu bankowego numer pozycji rezerwy celowej oraz numer decyzji 

organu administracji państwowej, w szczególności Wojewody Śląskiego, 

przyznającego dotację celową; w takim przypadku zaleca się następujący opis 

przelewu bankowego: 

„Zwrot dotacji 2012, 852.85212.2110, rez. cel. poz. 26, dec.79/4/12”; 

– umowa zawarta z organem administracji państwowej, w szczególności  

z Wojewodą Śląskim, na podstawie której do budżetu powiatu wpłynęła dotacja 

celowa; w takim przypadku zaleca się następujący opis przelewu bankowego: 

„Zwrot dotacji 2012, 852.85212.642, umowa nr…….”; 

2. Zwrotu środków dotacyjnych otrzymanych ze źródeł, o których mowa w pkt 3 dokonuje się 

drogą odrębnych przelewów bankowych. Powyższą zasadę stosuje się również  

w przypadku dotacji celowych otrzymanych w ramach różnych działów, rozdziałów  

czy też paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

3. Zasady postępowania określone w niniejszym paragrafie stosuje się w sytuacji, kiedy  

z treści zawartej umowy, porozumienia lub też z zaleceń podmiotu przekazującego dotację 

nie wynika nic innego. 

 

§ 28
25

 

Jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne starostwa będące dysponentami środków 

budżetowych w rozumieniu § 3 pkt 8 uchwały, zobowiązane są do udzielania wydziałowi 

finansowemu wszelkich informacji (również w formie pisemnej) niezbędnych do prawidłowego 

rozliczenia wydatków budżetowych. 

 

§ 29 

1. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób 

fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, powiększa ich wartość, chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej. 

2. Środki określone w ust. 1 zwraca się uprawnionym podmiotom po potrąceniu poniesionych 

kosztów, w szczególności prowizji i opłat bankowych. 

3. Depozyty jednostek budżetowych w postaci środków pieniężnych, składane w związku  

z toczącym się postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym 

oraz w sprawach o wykroczenia, w wypadku konieczności zachowania konkretnych 

egzemplarzy środków pieniężnych jednostki te przekazują do przechowania bankom  

w postaci depozytu zamkniętego. 

 

§ 30 

1. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią,  

o ile przepisy szczególne nie przewidują inaczej, dochód powiatu. 

2. Koszty prowadzenia rachunku bankowego są wydatkiem związanym z  prowadzeniem 

rachunku, obciążającym plan wydatków jednostki budżetowej będącej dysponentem 

rachunku bankowego.
26

 

                                                 
25

 niniejszy paragraf w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 15 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 

w  sprawie zmiany uchwały Nr 241/2011… . 
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§ 31 

1. Operacje z tytułu dochodów i wydatków budżetu dokonywane są na rachunkach 

bankowych. Wydział finansowy, oraz głowni księgowi jednostek budżetowych dokonują 

stosownych zapisów w księgach rachunkowych, na podstawie wyciągu z rachunku 

bankowego. 

2. Na rachunkach bankowych dokonywane są w szczególności operacje pieniężne dotyczące: 

1) należności pobieranych przez jednostki budżetowe stanowiących, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, dochód budżetu, budżetu państwa lub dochód 

jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

2) wpływów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach 

bankowych jednostek, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

3) zwrotów środków pieniężnych z rachunków niewykorzystanych do końca roku 

budżetowego, 

4) realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych. 

 

§ 32 

1. Operacje z tytułu przychodów dokonywane są na odpowiednim rachunku bankowym 

budżetu. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych 

prowadzonych dla potrzeb budżetu powiatu, na podstawie wyciągu z rachunku bankowego. 

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą środków pieniężnych pochodzących: 

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

2) z kredytów, 

3) z pożyczek, 

4) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, 

5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów  

i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

§ 33 

1. Operacje z tytułu rozchodów dokonywane są na rachunku bankowym budżetu powiatu. 

Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych 

prowadzonych dla potrzeb budżetu na podstawie wyciągu z rachunku bankowego. 

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą środków pieniężnych przeznaczonych na: 

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, 

2) wykup papierów wartościowych, 

3) udzielone pożyczki, 

4) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością. 

 

§ 34
27

 

1. Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach pokrywane są, stosownie do  powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, przychodami pochodzącymi w  szczególności z  tytułu 

udzielonych powiatowi kredytów i pożyczek. 

                                                                                                                                                              
26

 brzmienie ust. 2 ustalone na podstawie § 1 pkt 16 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 241/2011… . 
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 brzmienie niniejszego paragrafu ustalone na podstawie § 1 pkt 17 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. 
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2. Zaciągnięcie przez powiat zobowiązania w postaci długoterminowego kredytu  

lub pożyczki uzależnione jest od podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu lub pożyczki lub od udzielenia przez radę 

powiatu zarządowi powiatu upoważnienia do zaciągania długoterminowej pożyczki lub 

kredytu zawartego w uchwale budżetowej. 

3. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 2, lub po podjęciu przez zarząd powiatu 

uchwały na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej należy rozpocząć 

się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

udzielenia powiatowi długoterminowego kredytu lub pożyczki. 

4. Wydział finansowy przygotowuje projekt uchwały właściwego organu w  sprawie zmiany 

uchwały budżetowej w związku z zamiarem zaciągnięcia przez powiat kredytu lub 

pożyczki przeznaczonej na pokrycie wydatków, o  których mowa w  ust. 1. 

 

§ 35 

1. Jednostka budżetowa, na pokrycie wydatków, której zaciągnięto kredyt lub pożyczkę 

zapewnia merytoryczną obsługę zobowiązania przez cały czas trwania umowy,  

a w szczególności przekazuje kredytodawcy lub pożyczkodawcy wszelkie informacje 

związane z realizowanym zadaniem, finansowanym lub dofinansowanym środkami 

zwrotnymi. 

2. Wydział finansowy zapewnia obsługę finansowo – księgową zaciągniętej pożyczki  

lub kredytu. 

 

§ 36 

1. Jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zawarcie umowy kredytu 

lub pożyczki poprzedzone jest postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego w przedmiotem 

jest  zaciągnięcie przez powiat kredytu lub pożyczki wszczyna i przeprowadza właściwa do 

spraw zamówień publicznych komórka organizacyjna starostwa, zwana dalej wydziałem 

zamówień publicznych. 

3. Wydział zamówień publicznych przygotowuje dokumentację służącą do  przeprowadzenia 

określonego w ust. 2 postępowania o zamówienie publiczne, po otrzymaniu z wydziału 

finansowego dokumentów niezbędnych do  przeprowadzenia tego postępowania, 

w  szczególności takich jak szacowanie wartości zamówienia i opis przedmiotu 

zamówienia.
28

 

4. Prace związane z postępowaniem określonym w ust. 1 uchwały koordynuje  

pod względem finansowym i budżetowym skarbnik lub osoba go zastępująca. 

5. Zasady określone w § 34, § 35 i § 36 uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku emisji 

przez powiat papierów wartościowych w związku z potrzebą sfinansowania wydatków 

nieznajdujących pokrycia w dochodach. 

 

                                                 
28

 ust. 2 i 3 w brzmieniu ustalonym na podstawie § 1 pkt 18 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w  sprawie 

zmiany uchwały Nr 241/2011… . 
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Zasady postępowania w zakresie dokonywania zmian w budżecie oraz zmian w planach 

finansowych jednostek budżetowych 

 

§ 37 

1. Zmiana planu finansowego jednostki budżetowej może spowodować skutek w postaci 

zmiany budżetu, bądź też zmiana taka może być dla budżetu obojętna. Decyzję  

w przedmiocie zmian w budżecie podejmują właściwe organy, natomiast decyzje  

w przedmiocie zmian planu finansowego, które to zmiany nie powodują konieczności 

korekty budżetu podejmuje, na podstawie stosownych upoważnień, kierownik jednostki 

budżetowej. 

2. Przygotowanie projektów uchwał właściwych organów w przedmiocie zmian  

w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu wraz  

z załącznikami, należy do wyłącznej właściwości wydziału finansowego. 

3. Wymienione w ust. 1 projekty uchwał przedkłada na posiedzeniu zarządu skarbnik  

lub osoba go zastępująca. 

4. Wnioski sprawie zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie 

budżetu powiatu wraz z załącznikami, sporządzają dysponenci środków budżetowych. 

5. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 4 wydział finansowy przygotowuje projekt 

uchwały, o której mowa w ust. 2.
29

 

 

§ 38 

1. Dysponenci środków budżetowych niezwłocznie przesyłają do wydziału finansowego 

wnioski dotyczące zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie 

budżetu powiatu wraz z uzasadnieniem, a także w razie konieczności załączają do wniosku 

kopie dokumentów niezbędnych do opracowania projektów uchwał właściwych organów. 

Wnioski sporządzane są w pełnej szczegółowości tj. działu, rozdziału i paragrafu 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Dysponenci środków budżetowych są zobowiązani do złożenia wszelkich wyjaśnień 

ustnych lub pisemnych umożliwiających prawidłowe przygotowanie uchwał,  

w tym do stosowania klasyfikacji budżetowej. 

3. Wydział finansowy na podstawie przesłanych dokumentów sporządza projekty uchwał 

właściwych organów.  

4. Do dokumentów niezbędnych, o których mowa w ust. 1 zalicza się w szczególności: 

1) umowy dotacyjne, tym umowy zawarte z podmiotami zaliczanymi do sektora finansów 

publicznych takimi jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe 

instytucje kultury, 

2) umowy dotacyjne zawarte na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873  

z późn. zm.), 

3) umowy (porozumienia) dotacyjne zawarte z organami administracji rządowej, 

4) decyzje, na podstawie których budżet powiatu zostanie zasilony dotacją pochodzącą  

z budżetu państwa, 

5) umowy cywilnoprawne, których skutkiem będzie zasilenie budżetu środkami 

pieniężnymi stanowiącymi dochód budżetowy. 

                                                 
29

 brzmienie ust. 5 ustalone na podstawie § 1 pkt 19 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w  sprawie zmiany 
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5. Po podjęciu uchwał w sprawie zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały 

w sprawie budżetu dysponenci środków budżetowych powiadamiani są pisemnie przez 

wydział finansowy.
30

 

 

§ 39 

1. Jednostki budżetowe dokonujące wydatków w ramach działów 801 („Oświata  

i wychowanie”) oraz 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) klasyfikacji budżetowej 

przesyłają wnioski określone w § 38 ust 1 uchwały za pośrednictwem wydziału oświaty. 

2. Wydział oświaty na podstawie wniosków jednostkowych sporządza zbiorczy wniosek 

zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu. 

3. Postanowienia określone w § 38 uchwały stosuje się odpowiednio. 

 

§ 40 

1. Po pojęciu określonych w § 38 uchwały rozstrzygnięć organu stanowiącego lub 

wykonawczego skarbnik, działając w imieniu zarządu powiatu, niezwłocznie powiadamia 

dysponentów środków budżetowych o dokonanych zmianach w budżecie. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych. 

§ 41 

Na zasadach i w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

jak i upoważnień udzielonych przez zarząd, kierownicy jednostek budżetowych dokonują, zmian 

planów finansowych jednostek budżetowych. 

 

§ 42 

1. Kierownicy jednostek budżetowych samodzielnie dokonują zmiany planów finansowych 

polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. 

2. Określone w ust. 1 zmiany planów finansowych nie mogą naruszać ustalonej w budżecie 

struktury planu wydatków i w związku z tym niedopuszczalne jest samodzielne 

przenoszenie planowanych kwot wydatków pomiędzy rodzajami wydatków, tj. pomiędzy 

wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także pomiędzy grupami i podgrupami wydatków 

ujętymi w obowiązującej uchwale budżetowej, a w szczególności pomiędzy: 

1) wydatkami jednostek budżetowych (wydatki bieżące), w tym: 

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, 

2) dotacjami na zadania bieżące, 

3) świadczeniami na rzecz osób fizycznych (wydatki bieżące), 

4) wydatkami na programy finansowane z udziałem środków o których mowa  

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej  

z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące), 

5) inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi (wydatki majątkowe), w tym inwestycjami 

związanymi z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z 

realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, 
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 skreślono na podstawie § 1 pkt 20 UZP Nr 780/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. w  sprawie zmiany uchwały 
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3. Zmiany dokonane z naruszeniem zasad określonych w ust. 1 i 2 uważa się za niedokonane, 

a kierownicy powiatowych jednostek budżetowych są zobowiązani do dostosowania 

planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego wydanie zarządzeń  

w przedmiocie zmiany tychże planów. 

 

§ 43 

1. Kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani do zachowania szczególnej staranności 

podczas samodzielnego dokonywania zmiany planu finansowego wydatków jednostki 

budżetowej, uwzględniając aktualną wysokość kwot przyznanych  

z budżetu na wydatki w stosownych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji 

budżetowej. 

2. Zmiany planu finansowego wydatków dotknięte błędem, polegającym w szczególności  

na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty wyższej  

niż faktycznie przyznana uważa się za niedokonane, a kierownicy jednostek budżetowych 

są zobowiązani do dostosowania planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego 

wydanie zarządzeń w przedmiocie zmiany tychże planów. 

3. Kierownicy jednostek budżetowych niezwłocznie informują zarząd powiatu o  dokonanych 

zamianach w planach finansowych wydatków w terminach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność 

za  terminowe przekazywanie zarządowi powiatu informacji o zmianie planu wydatków.
31

 

4. Informację, o której mowa w ust. 3 kierownicy jednostek budżetowych sporządzają według 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały. 

 

§ 44 

1. Zaleca się aby zmiany planów finansowych dokonywać w takim czasie, w którym 

jednostka będzie w stanie przekazać informację o dokonanych zmianach  

przed zakończeniem miesiąca, kwartału i półrocza. O zmianach dokonanych w trakcie roku 

budżetowego należy poinformować zarząd nie później niż do końca roku budżetowego. 

2. Skarbnik sprawuje nadzór nad prawidłowością dokonywanych zmian planów finansowych 

jednostek budżetowych, biorąc pod uwagę dane wynikające z ewidencji księgowej 

prowadzonej dla potrzeb budżetu powiatu. 

 

§ 45 

Jednostki budżetowe dokonujące wydatków w ramach działów 801 („Oświata  

i wychowanie”) oraz 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) klasyfikacji budżetowej 

przekazują informacje, o których mowa w § 43 ust. 3 uchwały do zarządu oraz równolegle  

do wydziału oświaty. 

 

§ 46 

1. Do zmian planu finansowego starostwa stosuje się odpowiednio tryb postępowania 

określony w § 37 - § 44 uchwały.  

2. Wnioski w przedmiocie zmiany planu finansowego starostwa składane są z zastosowaniem 

formularza określonego w § 38 ust 1 uchwały. 
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Szczególne zasady postępowania w zakresie dotacji. 

 

§ 47 

1. W planie finansowym starostwa ujmowane są wydatki określone w art. 249 ust. 3 i 4 

ustawy o finansach publicznych, a w szczególności dotacje stanowiące wydatek budżetowy. 

2. Jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne starostwa wykonujące zadania łączące się 

z udzieleniem dotacji innym podmiotom, wykonują wszystkie czynności związane  

z prawidłowym przekazaniem i rozliczeniem środków budżetowych, a w szczególności 

przygotowują dokumenty takie jak umowy i porozumienia, których skutkiem finansowym 

będą dotacje stanowiące wydatek budżetowy. Wydział finansowy wykonuje dyspozycje 

wyżej wymienionych jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie kasowej obsługi 

zobowiązania dotacyjnego powiatu na zasadach określonych w uchwale. 

 

§ 48 

1. Podstawą formalnoprawną przekazania dotacji z budżetu jest umowa/ porozumienie. 

Projekt umowy/ porozumienia sporządza dysponent środków budżetowych. 

2. Po podpisaniu przez upoważnione osoby umów/ porozumień w przedmiocie udzielenia 

dotacji i równocześnie po podjęciu wszelkich niezbędnych czynności zmierzających  

do zabezpieczenia środków budżetowych na zapłatę dotacji, dysponenci środków 

budżetowych przekazują do wydziału finansowego dyspozycję uruchomienia dotacji 

według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały. 

3. Dysponenci środków budżetowych są zobowiązani do przekazania dyspozycji 

uruchomienia dotacji w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania. 

4. W razie konieczności do dyspozycji uruchomienia dotacji załącza się kopię dokumentu 

stanowiącego podstawę powstania zobowiązania budżetu. 

5. Wydział finansowy niezwłocznie, po otrzymaniu dyspozycji, o której mowa w ust. 1,  

dokonuje przelewu należnej kwoty dotacji na rachunek bankowy wskazany w dyspozycji 

uruchomienia dotacji. 

 

§ 49 

1. Jeżeli z treści umowy, porozumienia lub innej czynności prawnej, której stroną jest powiat 

wynika, iż przekazanie dotacji celowej do budżetu powiatu uzależnione  

jest od wcześniejszego przesłania do zobowiązanego podmiotu noty księgowej 

(obciążeniowej), jednostka budżetowa wykonująca zadanie na realizację, którego 

przyznano dotację celową sporządza ww. notę księgową w części dotyczącej kwoty 

należnej dotacji jak i treści noty, zawierającej w szczególności podstawę wystawienia noty 

księgowej oraz jeśli jest to niezbędne, sposobu kalkulacji kwoty należnej dotacji. 

2. Sporządzona w sposób określony w ust. 1 nota księgowa, po opatrzeniu parafą 

przez  kierownika oraz głównego księgowego jednostki budżetowej, przekazywana  

jest do wydziału finansowego, który po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej 

przedłożonego dowodu księgowego oraz nadaniu mu kolejnego numeru, przedkłada 

notę  księgową do podpisu osób upoważnionych do reprezentowania powiatu lub starosty 

oraz skarbnika lub głównego księgowego starostwa. W razie nieobecności skarbnika 

lub  głównego księgowego notę księgową podpisuje naczelnik wydziału finansowego.
32

 

3. Kompletna nota księgowa przesyłana jest niezwłocznie do zobowiązanego podmiotu. 
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4. Jednostki budżetowe sporządzają określone w ust. 1 noty księgowe w oparciu o dane 

wynikające z zawartych przez powiat umów, porozumień lub innych czynności prawnych, 

których skutkiem jest zasilenie budżetu powiatu środkami finansowymi w formie dotacji. 

 

§ 50 

1. Dysponent środków budżetowych sprawuje nadzór i kontrolę nad przekazanymi  

w formie dotacji środkami publicznymi z punktu widzenia nom zawartych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa jak i postanowień ujętych w zawartej z jednostkami 

realizującymi zadanie umowie dotacyjnej bądź też porozumieniu. 

2. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  

oraz sporządzonych na ich podstawie porozumień/ umów, dysponent środków budżetowych 

rozlicza udzieloną z budżetu dotację na podstawie przedłożonych przez podmiot dotowany 

faktur, rachunków oraz innych dokumentów w szczególności dokumentów księgowych. 

3. Po dokonaniu rozliczenia dotacji, dysponent środków budżetowych przekazuje do wydziału 

finansowego potwierdzenie rozliczenia dotacji przekazanej z budżetu powiatu, sporządzone 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały. 

4. W razie potrzeby do potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 załączane są kopie faktur, 

rachunków oraz innych dokumentów księgowych, potwierdzających fakt wydatkowania 

otrzymanych z budżetu powiatu środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem. 

 

§ 51 

1. Wydział oświaty jest merytorycznie odpowiedzialny w sprawie dotacji przekazywanych  

w ramach działów 801 („Oświata i wychowanie”) oraz 854 („Edukacyjna opieka 

wychowawcza”) klasyfikacji budżetowej. 

2. Zasady określone w uchwale stosują odpowiednio jednostki budżetowe merytorycznie 

odpowiedzialne za prawidłowość realizacji zadań, których skutkiem finansowym są dotacje 

stanowiące wydatek budżetowy, a w szczególności Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu 

Śląskim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. 

 

§ 52 

Wydział finansowy na podstawie dokumentów otrzymanych od dysponentów środków 

budżetowych w przedmiocie dotacji przekazywanych z budżetu powiatu dokonuje odpowiednich 

zapisów w księgach rachunkowych oraz operacji pieniężnych na rachunkach bankowych. 

 

§ 53 

Dysponenci środków budżetowych prowadzą dokumentację umów oraz innych czynności 

prawnych, których skutkiem są dotacje, stanowiące wydatek budżetowy. 

 

Zasady postępowania w okresie przejściowym 

 

§ 54 

1. W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunkach 

bankowych do właściwego roku budżetowego wprowadza się okres przejściowy  

dla operacji prowadzonych na rachunkach bankowych budżetu. 

2. Zasady dotyczące okresu przejściowego stosuje się o ile odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej. 

3. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 8 stycznia roku następującego po roku 

budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym 

terminie, do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności: 
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1) dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia, 

2) zwroty środków finansowych przekazanych z budżetu na pokrycie wydatków, 

a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie, 

3) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące jednostek. 

4. Do należności z tytułu dochodów budżetowych roku przyszłego zalicza się w szczególności 

środki finansowe, które wpłynęły w grudniu na rachunek bankowy budżetu powiatu z tytułu 

części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 

2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966  

z późn. zm.). 

5. Do należności z tytułu dochodów budżetowych roku ubiegłego zalicza się w szczególności 

środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu powiatu w styczniu  

z tytułu należnego powiatowi podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie  

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.). 

 

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 

 

§ 55 

1. W terminach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania w szczególności sprawozdania finansowe 

i  budżetowe, zwane dalej sprawozdaniami. 

2. Na podstawie jednostkowych sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne oświaty 

dokonujących między innymi wydatków w ramach działów 801 („Oświata i  wychowanie”) 

oraz 854 („Edukacyjna opieka wychowawcza”) klasyfikacji budżetowej, wydział oświaty 

sporządza sprawozdania zbiorcze. 

3. Sprawozdanie zbiorcze jednostek organizacyjnych oświaty podpisuje naczelnik wydziału 

oświaty oraz kierownik komórki organizacyjnej wydziału oświaty ds.  ekonomicznych lub 

osoby ich zastępujące.
33

 

4. Jednostki organizacyjne oświaty zobowiązane są do przekazania do wydziału oświaty 

sprawozdań jednostkowych w terminie umożliwiającym wypełnienie obowiązku 

określonego w ust. 2. 

5. Wydział oświaty przechowuje i archiwizuje przekazane przez jednostki organizacyjne 

oświaty sprawozdania jednostkowe. 

6. W terminach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa 

wydział finansowy sporządza, na podstawie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych 

określonych w ust. 1 i 2, sprawozdania zbiorcze dla powiatu. 

 

§ 56 

1. Dysponenci środków budżetowych stosują określoną w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa klasyfikację wydatków strukturalnych umożliwiającą wyodrębnienie 

wyżej wymienionych wydatków z całości wydatków, których źródłem finansowania  

są krajowe środki publiczne. 

2. Jednostki budżetowe prowadzą pozabilansową ewidencję księgową wydatków 

strukturalnych. 
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3. Zapisy dokonane w ewidencji określonej w ust. 3 są podstawą sporządzenia sprawozdań 

jednostkowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych. 

4. Na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych  

oraz prowadzonej w starostwie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych 

sporządzane są w wydziale finansowym sprawozdania zbiorcze Rb-WS o wydatkach 

strukturalnych. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 57 

W zakresie realizacji wydatków objętych planem finansowym wydatków, jednostki budżetowe 

stosują, zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zasadę 

funkcjonalnego rozdzielenia dysponowania środkami budżetowymi i w konsekwencji 

merytorycznej odpowiedzialności za dokonywane wydatki, od ich kasowej realizacji  

i wstępnej kontroli finansowej, które to zadania wykonywane są przez głównych księgowych 

jednostek i ewentualnie przez podległe im służby finansowe. 

 

§ 58
34

 

1. O ile przepisy odrębne oraz uchwały rady powiatu nie stanowią inaczej, zasady określone w 

niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do gospodarki finansowej prowadzonej na 

wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o  finansach publicznych 

oraz do gospodarki finansowej zakładów budżetowych. 

2. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio w zakresie przygotowania 

projektów uchwał w sprawie sporządzenia oraz zmian uchwały w  sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej powiatu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym przepisami działu V-tego, rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych.” 

 

§ 59 

1. Działając na zasadzie § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych  

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibą poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) ustala się zasady grupowania operacji 

gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności. 

2. Jednostki i zakłady budżetowe grupują operacje gospodarcze z zastosowaniem zasady: 

1) legalizmu - oznaczającej ujmowanie operacji gospodarczych w księgach 

rachunkowych, zgodnie z normami wynikającymi z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, z uwzględnieniem w szczególności: 

a) obowiązującej w sektorze publicznym klasyfikacji budżetowej, 

b) obowiązującej klasyfikacji środków trwałych. 

2) przejrzystości i logiczności - oznaczających ujmowanie w księgach rachunkowych 

operacji gospodarczych z uwzględnieniem kryterium podmiotowego (np. kontrahenci) 

czy też przedmiotowego (np. rodzaj otrzymywanych środków). 
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3. Jednostki i zakłady budżetowe stosują wyżej wymienione zasady biorąc pod uwagę rodzaj  

i specyfikę jednostki oraz zadań przez nią wykonywanych. 

 

§ 60 

1. Uchyla się uchwałę Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych  

w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz 

planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania  

w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu (tekst jednolity ustalony Uchwałą  

Nr 97/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku), 

2. Uchyla się uchwałę Nr 92/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 2 czerwca  

2010 roku w sprawie określenia zadań dysponenta środków budżetowych, komórek 

organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania 

projektu budżetu powiatu, projektu planu finansowego i planu finansowego starostwa  

oraz w zakresie ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie 

wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu 

opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych  

na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, 

przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

§ 61 

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi. 

 

§ 62 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: Starosta  Wicestarosta 

 

1. Zbigniew Seemann  

2. Jolanta Tomaszewska 

3. Andrzej Korbica 
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……………………………………….…  

(nazwa / pieczęć jednostki budżetowej) 

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy 

Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śląskim 
 

 

 

Wniosek w sprawie uruchomienia  

środków finansowych na wydatki budżetowe 

 

Numer ………… z dnia …………… 

 

 Zwracam się z prośbą  o przekazanie kwoty  …………………….……………….. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………… ) 

na rachunek nr     ……………………………………………………………………………… 

z przeznaczeniem na ………………………………………………..………………………… 

 

w terminie do dnia ……………………………… 

 

Jednocześnie informuję, iż środki powyższe ujęte są w planie finansowym jednostki zgodnie z 

uchwałą * ………………………………… z dnia …………………….  

 

UZASADNIENIE**: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………… ……………………………………. 

     Główny księgowy                                                                      Kierownik jednostki 

 

 

* wskazać należy „pierwotną” uchwałę budżetową (projekt uchwały budżetowej) lub uchwałę zmieniającą podjętą w trakcie wykonywania 

budżetu, na podstawie której został zwiększony plan finansowy jednostki. 
** w uzasadnieniu należy wskazać cel na jaki jednostki zamierzają przeznaczyć wydatki. 

 

Uwagi: W przypadku złożenia wniosku przez kierownika jednostki organizacyjnej starostwa dokument jest podpisywany tylko i wyłącznie przez 
Naczelnika wydziału/Kierownika biura. 

Załącznik nr 1 do uchwały 

nr 241/2011 Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 września 2011 roku 



 31 

 
 

 

………………………………..  …………………………………………….. 
 Nazwa/ pieczęć jednostki Miejscowość, dnia 

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy 

Starostwa Powiatowego  

w Wodzisławiu Śląskim
35

 

 

 

Wniosek w sprawie zmian w budżecie  

Nr…………. z dnia………………. 

 
1. Zmiany w planie wydatków. 

Dział 
 

Rozdz. 
 § Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

      ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE   

      

(dysponent) 
(Sposób 

finansow.)  
WYDATKI BIEŻĄCE  

w tym:   

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   

   
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budżetowych   

      

      

   - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   

      

      

   Dotacje na zadania bieżące   

      

      

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   

      

      

   

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z 

realizacją zadań j.s.t.   

      

      

   Wydatki na obsługę długu publicznego.   

      

      

                                                 
35

 w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią § 2 U. Z. P. z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr  241/2011…. . 

Załącznik nr 2 do uchwały 

nr 241 /2011 Zarządu 

Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 20 września 2011 roku 
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

w tym:   

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne:   

      

      

   

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane w 

ramach programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z 

realizacją zadań j.s.t.   

      

      

 
2. Zmiany w planie dochodów. 

 

Dział 
 

Rozdz. 
 § Nazwa Zwiększenia 

      ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW  

     

     

     

 
 

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………     ……………………………….. 

(kierownik jednostki/komórki                (główny księgowy) 

            organizacyjnej) 

 
Uwagi:  

1. Jednostki organizacyjne oświaty składają wnioski do wydziału oświaty, który na podstawie wniosków jednostkowych 

sporządza wniosek zbiorczy. 

2. Zaleca się ujmowanie w tabeli tylko tych rodzajów, grup czy też podgrup wydatków, w których jednostka/komórka 

organizacyjna zamierza dokonać stosownych zmian.  

3. Podpis głównego księgowego nie jest wymagany w przypadku składania wniosku przez komórki organizacyjne 

starostwa. 

4. Formularz wniosku używany jest przez komórki organizacyjne powiatu zamierzające dokonać zmiany planu 

finansowego starostwa, w tym zmiany która nie powoduje konieczności korekty budżetu. 

5. Ujętą w pkt 2 wniosku tabelę dotyczącą zwiększenia planu dochodów należy wypełnić jedynie w przypadku kiedy 

jednostka budżetowa wnosi o zwiększenie planu wydatków z tytułu odprowadzonych do budżetu ponadplanowych 

dochodów. 
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Załącznik nr 3 do uchwały 
nr 241 /2011 Zarządu 

Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 września 2011 roku 
 

 

………………………………..  …………………………………………….. 
    Pieczęć jednostki budżetowej Miejscowość, dnia 

 

 

 

Zarząd Powiatu  

Wodzisławskiego  
 

 

ZAWIADOMIENIE Nr…………  

 

Działając na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nr …….. z ………….  

w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 

planowanych wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych informuję,  

iż w dniu …………. zarządzeniem kierownika jednostki budżetowej Nr ………… dokonano zmiany 

planu finansowego jednostki zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem tabelarycznym. 

 

Dział 
 

Rozdz. 
 

§ Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia 

      ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE   

      

(dysponent) 
(Sposób 

finansow.)  
WYDATKI BIEŻĄCE  

w tym:   

   Wydatki jednostek budżetowych w tym:   

   
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 

jednostek budżetowych   

      

      

   - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   

      

      

   Dotacje na zadania bieżące   

      

      

   Świadczenia na rzecz osób fizycznych   

      

      

   

Wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z 

realizacją zadań j.s.t.   

      

      

   Wydatki na obsługę długu publicznego.   
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WYDATKI MAJĄTKOWE 

w tym:   

   Inwestycje i zakupy inwestycyjne:   

      

      

   

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane w 

ramach programów finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych w części związanej z 

realizacją zadań j.s.t.   

      

      

 

Uzasadnienie: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………     ……………………………….. 

(kierownik jednostki/komórki                (główny księgowy) 

            organizacyjnej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Adresat 

2) Skarbnik 

 

Uwagi:  

Zaleca się ujmowanie w tabeli tylko tych rodzajów, grup czy też podgrup wydatków, w których jednostka organizacyjna 

dokonała zmian.  
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……………………………………………….. 

(Pieczęć jednostki organizacyjne/ 

nazwa komórki organizacyjnej starostwa) 

 

 

 

DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA DOTACJI 

Numer …………… z dnia ………….. 

Lp Rozdział Paragraf 
Beneficjent 

dotacji* 

Numer oraz 

data 

zawarcia 

umowy** 

Przedmiot umowy 

Kwota 

należnej 

dotacji 

Numer rachunku 

bankowego beneficjenta 

dotacji, nazwa banku  

Termin 

przekazania 

środków 

budżetowych*** 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

* dotyczy osób fizycznych, prawnych lub nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych– beneficjenci dotacji. 
** dotyczy umów, porozumień lub innych czynności prawnych, których skutkiem będzie dotacja stanowiąca wydatek budżetowy.  

*** termin wymagalności świadczenia wynikający z umowy, porozumienia lub innej czynności prawnej. 

 
 

 

 
 

……………………………………………….           ……………………………………………………… 

(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej)                                      (główny księgowy*) 
 

 

Potwierdzenie wpływu dyspozycji do wydziału finansowego 
 

* podpis głównego księgowego nie jest wymagany w przypadku złożenia dyspozycji przez komórkę organizacyjną starostwa. 

Załącznik nr 4 do uchwały 

nr 241/2011 Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 września 2011 roku 
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……………………………………………….. 

(Pieczęć jednostki organizacyjnej/ 

nazwa komórki organizacyjnej starostwa) 

 

 

 

POTWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI 

PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU POWIATU 

Numer …… z dnia…………. 

Lp Rozdział Paragraf 
Beneficjent 

dotacji* 

Kwota przekazana 

przez Powiat 

Kwota 

wykorzystanej 

dotacji 

Kwota do 

zwrotu 

Cel na jaki przeznaczono  

środki publiczne  
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

* dotyczy osób fizycznych, prawnych lub nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych– beneficjenci dotacji. 

 
 

 

 
 

 

……………………………………………….           ……………………………………………………… 
(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej)                                      (główny księgowy**) 

 

 
 

 

 
** podpis głównego księgowego nie jest wymagany w przypadku złożenia potwierdzenia przez komórkę organizacyjną starostwa. 

 

Załącznik nr 5 do uchwały 

nr 241 /2011 Zarządu 
Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 20 września 2011 roku 


