UCHWAŁA NR XLIII/246/10
RADY POWIATU PISZ
z dnia 30 września 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia
26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123,
poz. 835)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§1
§ 5 uchwały Nr XLII/242/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie:
„1. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać:
a) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu według ich źródeł w układzie
dział, rozdział i paragraf, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
b) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w układzie dział, rozdział i
paragraf, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
c) kwotę planowanego deficytu oraz planowanej nadwyżki budżetu powiatu wraz ze źródłami
pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu powiatu,
d) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu,
e) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu,
f) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych,
g) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą
umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat,
h) szczególne zasady wykonania budżetu powiatu w roku budżetowym, wynikające z
odrębnych ustaw,
i) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z
postanowień rady,
j) kwotę rezerw budżetowych:
 ogólną wysokość nie niżej niż 0,1 % i nie wyżej niż 1 % planowanych wydatków budżetu,
 celowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być
dokonany w okresie opracowywania budżetu, w sumie nie większej niż 5 % planowanych
wydatków.
W załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego,
2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, ustawy o
finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych.
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu – z
określeniem limitu zadłużenia,
2) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków, z
wyłączeniem przeniesień między działami,
3) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
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