Załącznik
do Uchwały nr 69/70/2012
Zarządu Powiatu w Piszu
z dnia 12 listopada 2012 r.

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu Pisz
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu piskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. 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 2003 r. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.
235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.
1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w
związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.
620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.
1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. Nr 986)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.166.167 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości
54.595.508 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.570.659 zł.
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§2
Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.413.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości
47.224.233 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.189.504 zł.
Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 12.340.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 6.142.249 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4.
Dochody i wydatki związane z realizacją:
 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§3
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.247.570 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie
147.570 zł.
§4
Przychody budżetu w wysokości 4.054.690 zł, rozchody w wysokości 1.807.120 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 7.
§5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000 zł,
§6
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 ze zm.):
1) dochody w wysokości 100.000 zł,
2) wydatki w wysokości 100.000 zł.
§7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.
2027 ze zm.):
1) dochody w wysokości 460.000 zł,
2) wydatki w wysokości 345.600 zł.
§8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z
załącznikiem nr 8.
§9
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi finansowanych: dochody – 543.500 zł; wydatki – 543.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr
9.
§ 10
1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 367.000 zł, z tego:
 218.000 zł na wydatki bieżące w dziale „Oświata i wychowanie” oraz w dziale
„Edukacyjna opieka wychowawcza”, tj.: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym
nagrody Starosty i odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remonty,
 22.000 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 127.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych
w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.
2.

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o
finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na
wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych,
b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na
przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem
rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do
dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w
ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń,
składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
..................................................

