UCHWAŁA NR 100/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 1235/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych.
Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 4, art. 33 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 233,
art. 247 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,
poz. 2077 z późn. zm.)
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 1235/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych w ten sposób, że:
1) § 43 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 43. 1. Zmiana planu finansowego jednostki budżetowej może spowodować skutek w postaci zmiany
budżetu, bądź też zmiana taka może być dla budżetu obojętna. Rozstrzygnięcia w przedmiocie zmian
w budżecie podejmują właściwe organy, natomiast decyzje w przedmiocie zmian planu finansowego
niepowodujące w konsekwencji zmiany budżetu podejmuje na podstawie stosownych upoważnień kierownik
jednostki budżetowej.
2. Zmiana planów finansowych, których skutkiem jest zwiększenie planu wydatków jednej jednostki
budżetowej z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków innej jednostki budżetowej w tym samym
dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej, obejmujących tę samą grupę lub podgrupę wydatków, o których
mowa w treści art. 236 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych, dokonywana jest na podstawie
uchwały zarządu powiatu (przesunięcie limitów wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej).
3. Przygotowanie projektów uchwał właściwych organów w sprawie zmian w budżecie,
lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu wraz z załącznikami, należy do zadań
wykonywanych przez wydział finansowy.
4. Wymienione w ust. 2 projekty uchwał przedkłada na posiedzeniu zarządu skarbnik lub osoba go
zastępująca.
5. Wnioski w sprawie zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu
powiatu wraz z załącznikami, sporządzają dysponenci budżetowi.
6. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 5 wydział finansowy przygotowuje projekt uchwały
właściwego organu”;
2) w § 46 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 43 ust. 2 niniejszej uchwały, projekt
uchwały w nim określony, przygotowuje wydział oświaty i niezwłocznie przekazuje go do wydziału
finansowego. Wydział finansowy przedkłada projekt otrzymanej uchwały na posiedzeniu zarządu powiatu
celem podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie”;
3) w § 49 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„4. W przypadku nieobecności kierownika jednostki budżetowej zmiana planu finansowego możliwa jest
po podjęciu uchwały przez zarząd powiatu. Postanowienia określone w § 44 uchwały stosuje się
odpowiednio”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Wodzisławskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr Leszek Bizoń
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