
 
 

UCHWAŁA NR 113/XIV/11 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2012 

 
 

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. 236, art. 237, art. 239, art. 258 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 108.890.173 zł  

            z tego: 
   a) bieŜące w kwocie   98.714.643 zł, 

 b) majątkowe w kwocie 10.175.530 zł,  
            zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 

 
2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie  108.848.467 zł 

            z tego:  
a) bieŜące w kwocie  97.930.042 zł, 
b) majątkowe w kwocie         10.918.425 zł. 

            Wydatki ogółem przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 2,                       
w tym wydatki majątkowe tabela Nr 2a. 

 
  3. Ustala się  kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 2.080.226 zł. 

 
§ 2. 1.  Ustala się nadwyŜkę budŜetową w wysokości 41.706 zł, którą przeznacza                

się na spłatę zaciągniętych kredytów. 
 

2. Ustala się przychody budŜetu w kwocie 7.085.851 zł  z następujących tytułów: 
a) zaciągnięte  kredyty w kwocie  3.000.000 zł, 
b) wolne środki w kwocie 2.085.851 zł, 
c) spłaty poŜyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.000.000 zł. 

  
 3. Ustala się rozchody budŜetu w kwocie 7.127.557 zł  z następujących tytułów: 

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie  4.813.802 zł, 
b) spłaty otrzymanych poŜyczek  w kwocie 313.755 zł, 
c) udzielone poŜyczki w kwocie 2.000.000 zł. 

 
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu 

  w kwocie 17.000.000 zł z tytułu kredytu. 
 
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 

określonej w § 2 ust. 2 lit. a. 
 
6. Plan przychodów i rozchodów budŜetu powiatu z uwzględnieniem dochodów                       

i wydatków przedstawia tabela Nr 3. 
 



 § 3.  Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: 
1) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 

Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 4; 
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie          
z tabelą Nr 5; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień             
z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6; 

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów               
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7; 

5) dochody z opłat i kar pienięŜnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki                       
na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska zgodnie                
z tabelą Nr 8. 
 

            § 4. Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości 561.000 zł i rezerwę celową na zarządzanie 
kryzysowe w wysokości 175.000 zł. 

 
    § 5. Ustala się dotacje udzielone z budŜetu powiatu podmiotom naleŜącym 

i nienaleŜącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
           § 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych                        
oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

  
     § 7. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w granicach działu klasyfikacji 

budŜetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposaŜenia                   
i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń; 

2) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 
deficytu budŜetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; 

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian               
w programie tych zadań tzn. bez moŜliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji 
z wykonania przyjętych zadań; 

4) udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł; 
5) udzielania poŜyczek z budŜetu do kwoty 2.000.000 zł; 
6) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu Powiatu; 
7) przekazania upowaŜnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie 

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

 
    § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
    § 9. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                   

w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego          
w Otwocku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

    § 10.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 roku.  
 

Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski 

 
 
 


