
                         
                                                           Uchwała Nr XXXVIII/ 260 /09 

Rady Powiatu w Prudniku 
                                                             z dnia 18 grudnia 2009r. 

 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r. 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007r. Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 
poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753), art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu 
kryzysowym / Dz.U. Nr 89 poz. 590 / Rada Powiatu w Prudniku  u c h w a l a, co następuje: 

 
                                                                        § 1 
Uchwala się budżet Powiatu Prudnickiego na rok budżetowy 2010. 
 
                                                                        § 2 
1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 56.377.073zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1 
      w tym: 
-     dochody bieżące w wysokości 43.271.328zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 
-     dochody majątkowe w wysokości  13.105.745zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 
-     dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych   
      ustawami w wysokości  5.684.201zł, zgodnie z załącznikiem nr7. 
-     dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
      podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.500zł. ujęte w   
      załączniku nr 2 
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.586.752zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,  
       w tym: 
-     wydatki bieżące w wysokości 41.304.052zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 

-     wydatki majątkowe w wysokości  9.282.700zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami w wysokości 5.684.201zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 

-     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 
      podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.500zł. ujęte w   
      załączniku nr 3 
-     wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami  
      samorządu terytorialnego w kwocie 173.200zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 
-     wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami w  
      wysokości  310.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 
-     ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 
      w kwocie 6.000zł. i rezerwę ogólną w kwocie 51.000zł. 
3. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 2.405.279zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie  

8.195.600zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.  
 
                                                                        §3 
Nadwyżka budżetu w kwocie 5.790.321zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek. 
                                                                         §4 
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym : 
  - przychody  w wysokości  390.000zł. 
  - wydatki  w wysokości    1.409.000zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 10. 
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej : 
- przychody w wysokości  130.000zł. 
- wydatki  w wysokości      280.000zł. 
 zgodnie z załącznikiem nr 11. 
3. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych : 



- przychody  w wysokości   56.500zł. 
- wydatki   w wysokości      77.500zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 
                                                                        §5 
1. Ustala się plan wydatków związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym Powiatu 
Prudnickiego na lata 2010-2013 w tym: wydatki na 2010r. w kwocie 919.000zł. zgodnie z załącznikiem 
nr 13. 
2. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków europejskich, zgodnie z 
załącznikiem Nr 12. 
 
 
                                                                        §6 
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 

wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,  w ramach działu. 
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek 

organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami  
w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie  
kwoty ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian powodujących  

      zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, źródeł zagranicznych nie 
podlegających zwrotowi oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z 
załącznikiem Nr 12 i Nr 13. 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 8.000.000zł. 

 
                                                                          §7 
1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu pożyczek i kredytów 
krótkoterminowych do kwoty 5.738.695zł. w tym: na prefinansowanie projektów ze środków 
europejskich 5.338.695zł. ( zgodnie z załącznikiem nr 12 kolumna 16 ) i  400.000zł. na bieżącą 
działalność. 
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do 
kwoty  8.143.974zł. 

 
                                                                          §8 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  
w bankach nie wykonujących bankowej obsługi budżetu powiatu. 
 
                                                                         §9 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 
 

 
                                                                       §10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010  i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Prudniku 
        

 

 

 

 

 

 


