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Uchwała Nr XXXIII/174/2009 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 28 grudnia 2009 r. 
 
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2010 rok. 
 
 Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 211, 212 i 258 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz 
art. 166 i 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada 
Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dochody budżetu powiatu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.038.647 zł, w tym: 
1) dochody bieżące: 29.320.958 zł, 
2) dochody majątkowe: 5.717.689 zł; 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 

§ 2 
 

1. Wydatki budżetu powiatu na rok 2010 w łącznej kwocie 35.038.647 zł, w tym: 
1) wydatki bieżące: 29.252.194 zł, 
2) wydatki majątkowe: 5.786.453 zł; 
zgodnie z załącznikiem nr 2. 

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie  
z załącznikiem nr 3. 

3. Limity wydatków majątkowych (inwestycji i dotacji) w roku 2010, zgodnie  
z załącznikiem nr 4. 

4. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących  
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, 
pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 1.491.872 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 5. 

 
§ 3 

 
W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 330.000 zł, 
2) celowe w łącznej kwocie 1.076.539 zł, w tym: 

a) celową w wysokości 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne określone 
w załączniku nr 4 o wydatkach majątkowych (inwestycjach i dotacjach) w 2010 roku, 

b) celową w wysokości 536.539 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu 
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, 

c) celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem 
kryzysowym, 
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d) celową w wysokości 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą 
zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez powiat obligacji komunalnych i zaciągniętej 
pożyczki w rachunku bieżącym, 

e) celową w wysokości 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z koniecznością 
zwrotu opłat komunikacyjnych za wydane w latach 2004 – 2005 karty pojazdu, 

f) celową w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

 
§ 4 

 
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. 
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie  
z załącznikiem nr 8. 

 
§ 5 

 
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące 

do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 227.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 
2. Dotacje podmiotowe na łączną kwotę 17.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 
§ 6 

 
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
1) przychody  -    430.000 zł, 
2) wydatki  -    624.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 
1) przychody  - 1.000.000 zł, 
2) wydatki  - 3.561.305 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 

§ 7 
 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 
2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty ujęte w wieloletnim programie 
inwestycyjnym, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących  
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  
o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, 
pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów 
wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i załączniku nr 5, 
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b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną 
kwotę 3.000.000 zł, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: 
a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach 

danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na 
uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku 
zmniejszenia innych wydatków bieżących, 

b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze 
stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale 
innych wydatków bieżących, 

c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi 
danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych 
wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków 
majątkowych; 

4) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu  
w zakresie: 
a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków 

wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na 
zadania inwestycyjne, 

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 
w roku następnym (2011). 

 
§ 8 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 9 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  

w Krapkowicach oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Krystian Komander 


