
                       

                                                           Uchwała Nr XLI/ 277 /2013 

                                                             Rady Powiatu w Prudniku 

                                                            z dnia 20  grudnia 2013r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2014r. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i lit. „d”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2013r. poz.595 i poz.645) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237. art.239, 

art.242, art.258 i art. 264 ust.3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2013r. 

poz.885 i poz.938 ) Rada Powiatu w Prudniku  u c h w a l a, co następuje: 

 

                                                                         

§ 1.Uchwala się budżet Powiatu Prudnickiego na rok budżetowy 2014. 

 

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej  wysokości 49.127.255zł.  zgodnie z załącznikiem nr 1 w 

tym: 

1)    dochody bieżące w wysokości 47.453.755zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 

2)    dochody majątkowe w wysokości  1.673.500zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 

3)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych   

       ustawami w wysokości 6.774.684zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 

4)   dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 

      podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000zł. zgodnie z  

      załącznikiem nr 2 

 

2.Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 60.051.063zł., zgodnie z załącznikiem 

      nr 1,  w tym: 

1)   wydatki bieżące w wysokości 45.817.811zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 

2)   wydatki majątkowe w wysokości  14.233.252zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 

3)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

      ustawami w wysokości  6.774.684zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 

4)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na 

      podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 15.000zł. zgodnie z  

      załącznikiem nr 3 

5)  zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora 

      finansów publicznych w wysokości  174.530zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 

6)   zestawienie planowanych kwot dotacji  udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza 

      sektora finansów publicznych wysokości  354.000zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 

7)   ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

      w kwocie 83.000zł. i rezerwę ogólną w kwocie 62.000zł. 

 

 

§3. Deficyt budżetu w kwocie 10.923.808zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 

i pożyczek. 

 

§4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.920.215zł i rozchody budżetu powiatu w kwocie 

1.996.407zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.  

 

§5. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 10.                                                                       

 

§6.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do  

    wysokości  14.920.215zł  w tym: 

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł. 

( na bieżącą działalność ) 

 2)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

       1.996.407zł. 

 3)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu  10.923.808zł. 

 

 

 



 

§7.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 14.920.215zł. 

 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących 

    na  wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,  w ramach działu. 

 

3.  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 składki oraz zmian powodujących  

     zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych. 

 

4. Upoważnia się Zarząd 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. 

 

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek  

      organizacyjnych 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. 

 

6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  

bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu powiatu. 

                                                                     

§8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 

 

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

        

 

 

 

 

 


