
UCHWAŁA NR 248/XXXVII/09 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
UCHWAŁA BUD śETOWA NA ROK 2010 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c, d i pkt 9, art. 61 pkt 1-3 ustawy z dnia 5 czerwca      
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.) 
oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia       
27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie  98.380.538 zł,   
z tego: a) bieŜące w kwocie   84.328.469 zł, 

                              b) majątkowe w kwocie            14.052.069 zł,  

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  Nr 1. 

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie  103.490.188 zł 
z tego:  

a) bieŜące w kwocie  87.592.932 zł, 

b) majątkowe w kwocie 15.897.256 zł, 
 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  Nr 2 i Nr 2a. 

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących                    

z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

 
5. Ustala się  kwotę  wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.849.498 zł. 
 

§ 2. 
 

1.  Ustala się deficyt w wysokości 5.109.650 zł  sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
a) zaciągniętych  kredytów w kwocie  4.255.110 zł,  
b) wolnymi środkami w kwocie 854.540 zł. 
 

2. Ustala się przychody  budŜetu w kwocie 7.634.130 zł , z następujących tytułów: 
    



a) zaciągniętych  kredytów w kwocie  6.500.000 zł, 
b) wolne środki w kwocie      1.134.130 zł. 
 

3. Ustala się rozchody budŜetu w kwocie 2.524.480 zł,  z następujących tytułów: 
a)  spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  2.274.204 zł, 
b)  spłaty otrzymanych poŜyczek  w kwocie  250.276 zł. 
 

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu 
  w kwocie 5.000.000 zł, w tym  z tytułu: 

- zaciąganych kredytów  4.000.000 zł, 
- zaciąganych poŜyczek  1.000.000 zł. 
 

5. Ustala się limity zobowiązań: 
a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu                      

w kwocie określonej w § 2   ust. 1,  
b) na spłatę kredytów, poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.244.890 zł. 
 

Plan przychodów i rozchodów budŜetu powiatu z uwzględnieniem dochodów i wydatków 
przedstawia tabela Nr 3. 

§ 3. 
 

Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości  200.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 301.000 zł   
z   przeznaczeniem: 

− 300.000 zł  na ochronę zdrowia, 
−     1.000 zł  na zarządzanie kryzysowe. 

 
                                                                § 4. 
 

Ustala się dotacje udzielone z budŜetu powiatu podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do sektora 
finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 
 

1. Ustala się Plan Przychodów i Wydatków Gospodarstw Pomocniczych zgodnie                         
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi 

finansowanych  w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 
 

§ 6. 
 

Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 7. 

Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie                    
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 



§ 8. 
 

Ustala się Plan Dochodów Skarbu Państwa na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 
niniejszej uchwały. 

         
§ 9. 
 

 UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 
1. Zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budŜetu do  wysokości określonej w § 2 ust. 4  niniejszej uchwały. 
2. Zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy             
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 
zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich 
do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały, 

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania Powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 
4.000.000 zł . 

3. Dokonywania zmian w budŜecie powiatu za wyjątkiem zmian w wydatkach 
majątkowych i przeniesień między działami oraz zmian planu wydatków na uposaŜenia    
i wynagrodzenie ze stosunku pracy. 

4. Udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł. 
5. Udzielania poŜyczek z budŜetu do kwoty 500.000 zł. 
6. Lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŜ    

        bank prowadzący obsługę budŜetu  Powiatu. 
7. Przekazania upowaŜnień kierownikom jednostek do: 

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach działu 
klasyfikacji budŜetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia          
i pochodne oraz zmian w wydatkach majątkowych. 

b)  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty 
upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 3.000.000 zł. 

 
§ 10. 

 
Dołącza się do uchwały informację o zadłuŜeniu powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r.                    
i prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.  

§ 11. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.  

 


