
     

    UCHWAŁA NR XII/91/2007           

RADY POWIATU W RADZIEJOWIE 

   Z DNIA 27 GRUDNIA 2007  

 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok. 

 

          Na podstawie art. 12 pkt 5 ,8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym    (Dz. U.  z 2001 r, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1 ) oraz art. 

165, 166,166a,173,182,184,188 ust.2 , art. 195,  ust. 2, oraz  art. 24 ust. 11 ustawy z dnia z 

dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249  poz. 2104, z 

późn. zm.2 ) oraz   § 2 i 3 Uchwały Nr IX/50/99 Rady Powiatu w  Radziejowie z dnia 26 

sierpnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu w Radziejowie oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

 

Rada Powiatu 

uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 1.Dochody budżetu powiatu w wysokości  29 257 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 2. Dokonuje się podziału  dochodów ogółem na : 
      1) dochody majątkowe -  13.800 zł 
       2) dochody bieżące – 29 243 835 zł 
 
§ 2.1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 29 257 635. zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
  2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na : 
      1) wydatki majątkowe – 0 zł  
       2) wydatki bieżące – 29 257 635 zł 
 
§ 3.1.Przychody budżetu w wysokości  377 996 zł, rozchody w wysokości 377 996 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 .       

2. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości     -    290 000 zł, 
2) celową w wysokości  - 201 126 zł, z  tego : 

                                                 
1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271,  z  2003 r. Nr 162, poz.1568. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, 

Nr 104, poz. 708. 
 



a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 000 zł  
b) z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece 

wychowawczej – 196 126 zł 
 

§ 4.1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

       i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, 

2. Wykaz dochodów Skarbu Państwa,  zgodnie z  załącznikiem Nr 5,  
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie 
z załącznikiem nr 6. 

 
§ 5. 1 Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:  

1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 816 487 zł; 
wydatki – 816 487 zł,   zgodnie z załącznikiem nr 7. 

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych 
jednostek budżetowych: dochody 222 256 zł; wydatki -  224 046 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 7. 

 

§ 6.1Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych 
       szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – 585 664 zł, zgodnie z  
       załącznikiem nr 8. 

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie 
należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 501 104 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 9. 

 

§ 7.1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w wysokości: 

1) przychody  - 62 000 zł, 
2) wydatki  - 43 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 
1) przychody – 300.000 zł, 
2) wydatki  -  360 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie  1 000 000 zł . 

 

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, 
 
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami .  
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. 



 
§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata 
następne, zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 

§11.Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do 
niniejszej uchwały. 

§12. Przyjmuje się informację opisową do budżetu na rok 2008, zgodnie z załącznikiem 
nr 14 do niniejszej uchwały. 

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w 
sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  UZASADNIENIE 

 

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Powiatu Radziejowskiego jest podstawą 

do funkcjonowania samorządu powiatowego w kolejnym roku budżetowym. Budżet pod 

względem treści ukształtowany został w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych 

z dnia 30 czerwca 2005 r.  ( Dz. U. Nr 249  poz. 2104, z późn. zm.) oraz unormowania 

przyjęte w Uchwale Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 1999 roku Nr IX/50/99 w sprawie 

procedury uchwalania budżetu Powiatu w Radziejowie oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 


