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Uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2004.

Uchwała Nr 89/XVI/2004

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt.5, 8 lit.c, d i pkt 9, art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j. Dz.  U. z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1592 z  późn.zm.) oraz  art.
48ust.1 pkt 2 i 3 art. 49, 52, 109,116,118,122 ,124 oraz art.128 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Otwocku uchwala , co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budŜetu powiatu ogółem w wysokości 52.349.041 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W dochodach ustalonych w ust. 1 zawarte są m.in. dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w kwocie
5.599.662 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budŜetu powiatu ogółem w wysokości 57.985.589 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. W wydatkach ustalonych w ust. 1 zawarte są m.in.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi w wysokości 5.599.662 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a ,
- wydatki ustalone w ust.1 obejmują dotacje na realizację zadań powierzonych i
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości 1.305.446 zł oraz pozostałe dotacje na realizację zadań
powiatu , zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3.

1.Deficyt w wysokości 6.754.968 zł zostanie pokryty długoterminowym
kredytem bankowym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.000.000 zł, poŜyczką
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  wysokości  429.600  zł  oraz
kredytem długoterminowym na zadania bieŜące w wysokości 3.300.000 zł i wolnymi środkami w wysokości
25.368 zł - załącznik nr 3.
2. Wysokość długu powiatu na dzień 31.12.2003 oraz prognozę na lata następne przedstawia
załącznik nr 4.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 5.934.796 zł– środki własne
i 979.600 zł –środki obce zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się zadania remontowe na drogach powiatowych stanowiące załącznik Nr 5a i 5b.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków :
gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

1.  Ustala  się  plan  przychodów  powiatowego  funduszu  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  w
wysokości 220.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 370.000 zł .
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8.
2. Ustala się plan przychodów powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w wysokości 700.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 764.000zł.
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 9..
3.Ustala się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i poŜyczek zaciągniętych na wydatki
bieŜące i wykonane zadania inwestycyjne w łączne j kwocie 1.118.420 zł.

§ 8.

UpowaŜnia się Zarząd Powiatu w Otwocku do udzielania poŜyczek , poręczeń i gwarancji
w roku budŜetowym łącznie do wysokości : 1.000.000 zł.

§ 9.

UpowaŜnia się Zarząd Powiatu w Otwocku do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu.

§ 10.

UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do przeznaczenia na Promocję Powiatu środków w wysokości 60.000 zł na



UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do przeznaczenia na Promocję Powiatu środków w wysokości 60.000 zł na
2004  rok  w  tym na  wyróŜnianie  nauczycieli  osiągających  z  wybitnymi  uczniami  sukcesy  w  róŜnych
olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

§ 11.

Określa  się  wysokość  sumy  do  której  zarząd  moŜe  samodzielnie  zaciągać  zobowiązania  bieŜące  i
majątkowe, na kwotę 2.000.000 zł.

§ 12.

Ustala się dochody Skarbu Państwa na kwotę 903.513 zł, podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 


