
projekt Nr 1 

 

UCHWAŁA NR ……………… 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………….. 

 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. c oraz d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                               

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 

214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 

243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.                   

z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 147.976.254 zł, z tego: 

 1)  bieżące w kwocie 121.469.151 zł; 

       2)  majątkowe w kwocie 26.507.103 zł,  

            zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 

 

2. Ustala się wydatki w łącznej  kwocie 155.654.325 zł, z tego:  

1)  bieżące w kwocie 116.009.403 zł;  

       2)  majątkowe w kwocie 39.644.922 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 482.801 zł. 

 

  § 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7.678.071 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 7.678.071 zł. 

 

 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.239.000 zł, pochodzące z następujących 

tytułów: 

1) wolne środki w kwocie 3.289.000 zł, które przeznacza się na spłatę zaciągniętych 

kredytów; 

2) kredyt w kwocie 10.950.000 zł. 

        

  3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.560.929 zł z tytułu spłaty otrzymanych 

kredytów w kwocie 6.560.929 zł. 

 

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów, w tym: 

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.678.071 zł; 

2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.271.929 zł; 

3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł. 

 

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu 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 budżetu Unii 

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 

rok, 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                

na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 5; 

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień             

z organami administracji rządowej na 2018 rok, zgodnie z tabelą nr 6; 

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów                    

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie               

z tabelą nr 7; 

5) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki                       

na finansowanie zadań Powiatu Otwockiego w zakresie ochrony środowiska na 2018 

rok, zgodnie z tabelą nr 8. 

 

            § 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 430.000 zł i rezerwę celową                                             

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

220.000 zł. 

 

    § 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym 

i nienależącym 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 w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 
  

     § 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji 

budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia                          

i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń; 

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt 3 niniejszej 

uchwały; 

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian               

w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzenia nowych zadań                            

czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań; 

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł; 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 

6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Otwockiego                   

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym                 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki                 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

 

    § 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 życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.  

 

Adwokat 

Marek Bajson 


