
Uchwała Nr IV/21/2011 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

z dnia 17 lutego 2011 r. 
 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2011 rok 
 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d” i pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 121 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1241 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 
239, art. 242, art. 258  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 ze zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 36.529.519 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 31.363.026 zł, 
2) dochody majątkowe w wysokości 5.166.493 zł, 
- jak w Załączniku nr 1. 
 

§ 2 
 

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 41.014.284 zł, jak w Załączniku nr 2, w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 31.450.811 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku 

budżetowym, zgodnie z zawarta umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat  
w wysokości 135.000 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.563.473 zł,  jak w Załączniku nr 3. 
 

§ 3 
 

Deficyt budżetu wysokości 4.484.765 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 
nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.484.765 zł. 

 
§ 4 

 
Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 5.334.765 zł, 
2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 850.000 zł, 
- jak w załączniku nr 4. 
 

§ 5 
 

1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 340.000 zł, 
2) Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 813.165 zł, w tym na: 

a) cele komunikacyjne w kwocie 20.000 zł, 
b) cele oświatowe w kwocie 283.165 zł, 
c) rodziny zastępcze w kwocie 148.000 zł, 
d) zarządzanie kryzysowe w kwocie 62.000 zł, 
e) cele inwestycyjne w kwocie 300.000 zł. 

 
§ 6 

 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości  

1.000.000 zł. 
§ 7 

 
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku. Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 5. 
 

 



§ 8 
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6. 
 

§ 9 
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień 
z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 7. 
 

§ 10 
 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8. 
 

§ 11 
 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające 
płatności wykraczają poza rok budżetowy, 

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 dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków 
wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na zadania 
inwestycyjne, 

5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza 
rok budżetowy. 

 
§ 12 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§ 13 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku  

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 
 
 
 

 
Przewodniczący 

Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

Sławomir Rowiński 
 


