UCHWAŁA NR II/11/2010
RADY POWIATU W ZAMOŚCIU
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala , co
następuje:
§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 68 419 942 zł ., z tego:
- dochody bieżące w kwocie 45.268.253 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 23 151 689 zł. w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
ustawami w kwocie 4.095.505 zł .,
2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 4.874 453 zł.,
3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 320.500 zł . - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 76 851 391 zł., z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 45 268 253 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 31 583 138 zł w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami
w kwocie 4.095.505 zł.,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 2 523 341 zł.
3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w kwocie 608.216 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 431 449 zł.. Źródłem pokrycia deficytu są
przychody określone w załączniku Nr 3
§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości 11 281 449 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości 2 850 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj
rozchodu, zestawione są w załączniku Nr 3.
§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 430 000 zł.,
2) celową w kwocie 100 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.
§ 7. Określa się:
1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych nie może przekroczyć kwoty 21 087 774 zł.
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2. Łączna wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 zł.
§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi
umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, w wysokości 403 276 zł.
§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym
w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym
w kwocie 1.000.000 zł.
§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10 000 000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów
wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian planowanych wydatków w ramach działów
klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem
przeniesień wydatków na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne.
§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
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