Załącznik
do uchwały nr 326/1582/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 14 listopada 2013 roku
(projekt)

Uchwała nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia
2013 roku
w sprawie:
budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
Na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm2), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232)

Rada Powiatu
uchwala:
§1
Dochody budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok w wysokości 142 902 232 zł, z tego:
1) dochody bieŜące w kwocie 135 152 242 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 7 749 990 zł;
zgodnie z tabelą nr 1.
§2
1. Wydatki budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok w wysokości 137 896 424 zł,
z tego:
1) wydatki bieŜące w kwocie 131 060 183 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 6 836 241 zł;
zgodnie z tabelą nr 2.
1. Wydatki bieŜące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:
1) wydatki bieŜące jednostek budŜetowych w wysokości 102 765 771 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73 516 433 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŜetowych w wysokości
29 249 338 zł;
2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieŜących w wysokości 16 729 497 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 632 635 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi
w wysokości 6 071 280 zł;
5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na
2014 rok w wysokości 10 000 zł;
6) wydatki na obsługę długu w wysokości 1 851 000 zł.
2. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 836 241 zł, w tym:
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w wysokości 2 536 715 zł.
§3
1. Przychody budŜetu w wysokości 500 000 zł, rozchody w wysokości 5 505 808 zł, zgodnie
z tabelą nr 3.
2. NadwyŜka budŜetowa w projekcie budŜetu wynosi 5 005 808 zł. Planowaną nadwyŜkę przeznacza
się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
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Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645.
Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 938.
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§4
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetu do kwoty
6 000 000 zł.
2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
budŜetu do kwoty 6 000 000 zł.
§5
W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie

198 014 zł;
279 000 zł.

§6
Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi
10 000 zł.
§7
Dochody i wydatki budŜetu obejmują:
1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 15 225 762 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 195 045 zł, zgodnie
z tabelą nr 6 i 7;
3) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 600 000 zł.
§8
Wydatki budŜetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
§9
1. UpowaŜnia się Zarząd do:
1) lokowania wolnych środków budŜetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu powiatu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
klasyfikacji budŜetowej;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu następujących umów nie objętych wykazem przedsięwzięć
wieloletnich realizowanych w latach 2014-2018:
a) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2016 – do kwoty 4 200 000 zł;
b) na ubezpieczenie mienia Powiatu w latach 2014-2015 – do kwoty 120 000 zł;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich funkcjonujących poza Wieloletnią Prognozą
Finansową, o których mowa w art. 143 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, bez
ograniczeń kwotowych o których mowa w ust.1 pkt 3.
2. UpowaŜnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4.
§ 10
1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budŜetu państwa zgodnie z tabelą nr 8.
2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 11
Ustala się, Ŝe zwroty wydatków dokonywane w roku w którym wydatek poniesiono – pomniejszają
wydatki i koszty tegoŜ roku. Natomiast zwroty dotyczące wydatków poniesionych w poprzednich
latach budŜetowych – stanowią dochody Powiatu.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
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§ 13
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega
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Załącznik
do uchwały nr 326/1582/2013
Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 14 listopada 2013 roku
(projekt)

Uchwała nr
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia
2013 roku
w sprawie:
budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
Na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.1), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm2), art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232)

Rada Powiatu
uchwala:
§1
Dochody budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok w wysokości 142 902 232 zł, z tego:
1) dochody bieŜące w kwocie 135 152 242 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 7 749 990 zł;
zgodnie z tabelą nr 1.
§2
1. Wydatki budŜetu Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok w wysokości 137 896 424 zł,
z tego:
1) wydatki bieŜące w kwocie 131 060 183 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 6 836 241 zł;
zgodnie z tabelą nr 2.
1. Wydatki bieŜące, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:
1) wydatki bieŜące jednostek budŜetowych w wysokości 102 765 771 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73 516 433 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŜetowych w wysokości
29 249 338 zł;
2) wydatki na dotacje dotyczące zadań bieŜących w wysokości 16 729 497 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 632 635 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej i innych środków zagranicznych, w tym niepodlegających zwrotowi
w wysokości 6 071 280 zł;
5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat przypadających na
2014 rok w wysokości 10 000 zł;
6) wydatki na obsługę długu w wysokości 1 851 000 zł.
2. Wydatki majątkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują w szczególności:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 836 241 zł, w tym:
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w wysokości 2 536 715 zł.
§3
1. Przychody budŜetu w wysokości 500 000 zł, rozchody w wysokości 5 505 808 zł, zgodnie
z tabelą nr 3.
2. NadwyŜka budŜetowa w projekcie budŜetu wynosi 5 005 808 zł. Planowaną nadwyŜkę przeznacza
się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

1
2

Przepisy wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2013r. poz. 645.
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§4
1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŜetu do kwoty
6 000 000 zł.
2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
budŜetu do kwoty 6 000 000 zł.
§5
W budŜecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie

198 014 zł;
279 000 zł.

§6
Kwota wydatków przypadająca do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi
10 000 zł.
§7
Dochody i wydatki budŜetu obejmują:
1) dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 15 225 762 zł, zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 195 045 zł, zgodnie
z tabelą nr 6 i 7;
3) dochody i wydatki zgodne z ustawą Prawo ochrony środowiska w wysokości 600 000 zł.
§8
Wydatki budŜetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2014, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
§9
1. UpowaŜnia się Zarząd do:
1) lokowania wolnych środków budŜetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu powiatu;
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
klasyfikacji budŜetowej;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu następujących umów nie objętych wykazem przedsięwzięć
wieloletnich realizowanych w latach 2014-2018:
a) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2014-2016 – do kwoty 4 200 000 zł;
b) na ubezpieczenie mienia Powiatu w latach 2014-2015 – do kwoty 120 000 zł;
4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich funkcjonujących poza Wieloletnią Prognozą
Finansową, o których mowa w art. 143 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, bez
ograniczeń kwotowych o których mowa w ust.1 pkt 3.
2. UpowaŜnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do
zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt 3 i 4.
§ 10
1. Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających przekazaniu do budŜetu państwa zgodnie z tabelą nr 8.
2. Zatwierdza się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 11
Ustala się, Ŝe zwroty wydatków dokonywane w roku w którym wydatek poniesiono – pomniejszają
wydatki i koszty tegoŜ roku. Natomiast zwroty dotyczące wydatków poniesionych w poprzednich
latach budŜetowych – stanowią dochody Powiatu.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
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§ 13
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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