
Uchwała Nr 93/XVI/08
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

UCHWAŁA NR 93/XVI/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008.

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 jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31, art. 86, art.
165, art. 165a, art. 167, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, art. 179, art. 180, art. 182, art.
184, art. 188 ust 2, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 81.258.118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w
tym:
1.1 Dochody majątkowe w wysokości 9.327.095 zł.
a) dotacje i środki otrzymywane na inwestycje – 4.529.673 zł.,
b) dochody ze sprzedaży majątku – 4.797.422 zł.
1.2 Dochody bieżące w wysokości 71.931.023 zł.
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 7.324.656zł zgodnie z załącznikiem Nr
1a.

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 84.236.476zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.W wydatkach ustalonych w ust. 1 zawarte są m.in.
a)  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań  zleconych
powiatowi w wysokości 7.324.656zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a ,
b) wydatki ustalone w ust.1 obejmują dotacje na realizację zadań powierzonych i realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządowymi i innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz  między podmiotami  nie  zaliczanymi  do  sektora  finansów publicznych w wysokości  1.515.816  zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2b.
3.Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :
1) Wydatki bieżące w kwocie 73.318.566 zł, w tym w szczególności :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.009.395 zł.
b) dotacje 1.515.816 zł
c) wydatki na obsługę długu powiatu 1.055.059 zł .
d) wydatki z tytułu spłat udzielonych przez powiat poręczeń 1.813.185 zł
2) Wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na rok 2008 w wysokości 10.917.910 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały.

§ 3.

1.Ustala  się  plan rozchodów z  tytułu  spłaty kredytów i  pożyczek zaciągniętych  na  wydatki  bieżące  i
wykonane  zadania  inwestycyjne  w łącznej  kwocie  2.117.054  zł,  który zostanie  sfinansowany wolnymi
środkami z lat ubiegłych w wysokości 1.700.000 zł i kredytem bankowym w kwocie 417.054 zł z planowanej
do zaciągnięcia kwoty kredytu w wysokości 3.000.000 zł.
2.Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu stanowi załącznik Nr 4.
3.Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.978.358 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW
w kwocie 95.412 zł, przychodami z tytułu zwrotu pożyczki w kwocie 300.000 zł oraz kredytem bankowym w
wysokości 2.582.946 zł z planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 550.000 zł i  rezerwę celową w wysokości 1.000 zł na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków:
-gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
-dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

1.Ustala  się  plan  przychodów  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w
wysokości 170.000 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 213.000zł.
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 7.
2.Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
w wysokości 980.000 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 1.592.000 zł .
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7.

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 stanowiący załącznik
Nr 9.

§ 8.

Ustala  się  roczny  limit  dla  zobowiązań  z  tytułu  nowych  kredytów  i  pożyczek  zaciągniętych  na
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:



Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.Zaciągania zobowiązań finansowych z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 r.
2.Zaciągania  kredytów i  pożyczek do wysokości  1.000.000zł na  pokrycie  występującego  w trakcie  roku
przejściowego  deficytu  budżetowego  i  do  złożenia  oświadczenia  o  poddaniu  się  egzekucji  do  kwoty
2.000.000 zł.
3.Zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich.
4.Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii
Europejskiej.
5.Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
6.Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i
termin zapłaty upływa w roku następnym.
7.Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej
zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki
bieżące z wyjątkiem dotacji.
8.Przekazania  kierownikom jednostek  budżetowych  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  w  planie
wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i
pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
9.Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł.
10.Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł.
11.Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Ustala się dochody Skarbu Państwa na kwotę 650.100 zł, podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w kwocie 922.381zł – zgodnie z załącznikiem załącznik Nr 11.

§ 12.

Dołącza  się  do  uchwały informację  o  zadłużeniu  powiatu  na  31.12.2007  r.  i  prognozę  długu  na  lata
następne.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku.

§ 14.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 15.

Uchwała wchodzi  w życie z  dniem podjęcia, z  mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i  podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


