
         

UCHWAŁA Nr XXVIII/188/09/188/09II/65/07 

       RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

                                          z dnia  21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d i pkt. 9, art. 51 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi 

zmianami),  Rada Powiatu Opolskiego, uchwala co następuje :  

 

§ 1 

Uchwala się budżet Powiatu Opolskiego na rok budżetowy 2010.  

 

§ 2 

Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie ogółem 64.629.207 zł, w tym: 

1) dochody bieżące – 55.754.553 zł, 

2) dochody majątkowe – 8.874.654 zł. 

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 

 

§ 3 

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie ogółem 68.741.007 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące – 52.735.783 zł, 

2) wydatki majątkowe – 16.005.224 zł, 

- zgodnie z załącznikiem Nr 2   

2. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013, 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania na rok 

budżetowy 2010 zawiera załącznik Nr 3a. 

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszy 

Spójności zawiera załącznik Nr 3b. 

§ 4 

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.111.800 zł, zostanie w całości pokryty przychodami 

pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

 

§ 5 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie 70.000 zł 



2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 110.000 zł – zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy 

o zarządzaniu kryzysowym. 

 

§ 6 

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 4.761.800 zł i rozchody w wysokości 

650.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

 

§ 7 

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

rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5; 

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak 

w załączniku Nr 6;  

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku Nr 6.  

 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz przychody 

i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r., zgodnie 

z załącznikiem Nr 7. 

 

§ 9 

1. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 57.504 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 

2. Wykaz dotacji podmiotowych na kwotę 3.457.824 zł zawiera załącznik Nr 9 

3. Wykaz dotacji celowych w kwocie ogółem 3.020.991 zł na zadania własne powiatu 

realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych 

na 2010 r. zawiera załącznik Nr 10. 

§ 10 

Ustala się plan przychodów i wydatków dla funduszy celowych, w tym : 

1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie 

z załącznikiem Nr 11, 

2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

zgodnie z załącznikiem Nr 12. 

§ 11 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych nowych kredytów i pożyczek oraz 

emitowania papierów wartościowych do kwoty 4.500.000 zł. 



 

§ 12 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do : 

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów 

inwestycyjnych w latach i kwotach wykazanych w załączniku Nr 3, 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa 

w 2011 roku na łączną kwotę 2.500.000 zł, 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 

polegających na : 

� przenoszeniu planowanych wydatków majątkowych między paragrafami  

klasyfikacji budżetowej oraz poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi; 

� dokonywaniu wszelkich zmian planowanych wydatków bieżących. 

4) przekazanie swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych 

w zakresie :  

� dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji 

budżetowej z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych 

wydatków w grupie wynagrodzeń oraz z wyłączeniem zmian wydatków 

majątkowych; 

� zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

5) udzielenia poręczeń i gwarancji do maksymalnej wysokości 1.500.000 zł, 

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie 

wykonujących bankowej obsługi powiatu. 

§ 13 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

         Powiatu Opolskiego 

         Stefan Warzecha 


