
                                                                                    
                                                                                                                                   Projekt 

Uchwała Nr …………………………. 
Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego 

z dnia …………………….. 2013 roku 
 

w sprawie uchwalenia budżetu 
 Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2014 rok 

 
       Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b-d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 
212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.)  
 

Rada Powiatu uchwala co następuje: 
  

§ 1 
Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 94.864.712 zł., w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 78.236.615 zł. 
2) dochody majątkowe w wysokości 16.628.097 zł. 

 - jak w załączniku nr 1. 
 

§ 2 
Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 110.417.430 zł., w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 76.687.290 zł. 
2) wydatki majątkowe w wysokości 33.730.140 zł. 

 - jak w załączniku nr 2. 
 

§ 3 
Źródłem finansowania deficytu w kwocie 15.552.718 zł. są przychody budżetu z tytułu  
zaciągniętego kredytu: 

§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 
15.552.718 zł. 

 
        § 4 
Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 29.294.546 zł., w tym: 
§950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 
3.534.998 zł. 
§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 
25.759.548 zł. 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 13.741.828 zł., w tym: 
§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 13.741.828 zł. 

  
§ 5 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 463.987 zł., w tym na: 
a) oświatę i wychowanie w kwocie 303.987 zł., 
b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 160.000 zł. 
 



 
                                                                  § 6 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 
26.759.548 zł. 
 

§ 7 
Ustala się wydatki budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 – 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 

§ 8 
1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4. 
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

§ 9 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek: 
- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 1.000.000 zł., 
- na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.552.718 zł., w tym 
związanego z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 12.625.918 zł. 
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10.206.830 zł. 

2) do dokonywania zmian w ramach działu: 
a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
b) w planie wydatków majątkowych do kwoty 50.000 zł. 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin ich zapłaty upływa w 
roku następnym 

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziałów w zakresie wydatków 
związanych z realizacją statutowych zadań jednostki 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

 
§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
 
 
 
 


