Uchwała nr 264/XLI/2006
Uchwała w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2006
UCHWAŁA NR 264/XLI/2006
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 2 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2006.
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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31, art. 86, art. 165, art. 167,
art. 168, art. 169, 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 budŜetu powiatu ogółem w wysokości 64.095.884 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 6.507.366 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1a.
§ 2.
1. Ustala się wydatki budŜetu powiatu ogółem w wysokości 65.616.975 zł 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 6.507.366 zł , 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 2.162.800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2b.
3. Wydatki o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na :
1) Wydatki bieŜące w kwocie 60.139.778 zł, w tym w szczególności :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.447.838 zł
b) dotacje 2.162.800 zł
c) wydatki na obsługę długu powiatu 1.027.494 zł
d) wydatki z tytułu spłat udzielonych przez powiat poręczeń 881.457 zł
2) Wydatki majątkowe ( inwestycyjne) na rok 2006 w wysokości 5.477.197 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały.
§ 3.
Ustala się zadania remontowe na drogach powiatowych stanowiące załącznik Nr 3a i Nr 3b.
§ 4.
1. RóŜnica między dochodami a wydatkami budŜetu powiatu stanowi planowany deficyt budŜetu powiatu w
wysokości 1.521.091 zł.
2 .Ustala się plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i poŜyczek zaciągniętych na wydatki bieŜące i
wykonane zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.785.309 zł .
3. Planowany deficyt oraz planowane rozchody zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych
środków, jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu wynikającej z rozliczeń
kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.306.400 zł.
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu powiatu stanowi załącznik Nr 4.
5. Prognoza długu powiatu na dzień 31.12.2006 r. oraz na lata następne przedstawia załącznik Nr 5.
§ 5.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
§ 6.
Ustala się plan przychodów i wydatków:
gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
dochodów własnych jednostek budŜetowych zgodnie z załącznikiem 7.
§ 7.
1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości 130.000 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 214.925 zł .
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 8.
2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym w wysokości 855.000 zł oraz wydatków Funduszu w wysokości 978.000 zł .
Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik nr 9.
§ 8.
Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących ze ZPORR Działanie
2.2.”Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na kwotę 238.000 zł – stypendia
dla uczniów i 52.000 zł stypendia dla studentów zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 9.
Ustala się roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŜyczek zaciągniętych na
sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu w kwocie 3.000.000 zł.
§ 10.

UpowaŜnia 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 2007 r.
2. Zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu
budŜetowego.
3.Zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich.
4.Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budŜetu Unii
Europejskiej.
5.Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w granicach działu klasyfikacji budŜetowej obejmującej
zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieŜące.
7. Przekazania kierownikom jednostek budŜetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie
wydatków w granicach działu klasyfikacji budŜetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i
pochodne oraz z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych.
8.Udzielania w roku budŜetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł.
9.Udzielania poŜyczek z budŜetu do kwoty 500.000 zł.
10.Lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na rachunkach w innych
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu.
§ 11.
Ustala się dochody Skarbu Państwa na kwotę 360.300 zł, podlegające odprowadzeniu do Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Otwocku.
§ 13.
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budŜetowym 2006.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie
Informacji Publicznej.

