
                                                                                                               

           

 

Uchwała BudŜetowa Powiatu Proszowickiego (projekt) 

na rok 2011 

Nr ………………………..                       

Rady Powiatu Proszowickiego 

z dnia ……………2011 roku 

 

 

 

        Na podstawie art. 211, art.212 , art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia              

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 24 września 2009r.  Nr 157 , poz. 1240  

z póź. zm.)   oraz art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 

powiatowym  / Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź.  zm. /  Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budŜetu Powiatu na rok 2011 w wysokości   

29 597 102 zł.,  w tym:                      

1) dochody bieŜące: 28 290 096 zł. 

2) dochody majątkowe: 1 307 006 zł. 

- jak w Załączniku Nr 1. 

 

§ 2 

 

Ustala się łączna kwotę wydatków budŜetu Powiatu na rok 2011w wysokości 30 183 007  zł.                 

w tym: 

1)  wydatki bieŜące: 27 249 409 zł. 

2) wydatki majątkowe: 2 933 598 zł. 

- jak w Załączniku Nr 2 

 

§ 3 

 

RóŜnica między dochodami a wydatkami  stanowi planowany  deficyt budŜetu  w kwocie        

585 905 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) kredytu w łącznej kwocie 585 905 zł. 

 

 

§ 4 

 

1. Ustala się łączną kwotę przychodów  budŜetu  Powiatu  w wysokości  2 482 783 zł.                         

i rozchodów  budŜetu Powiatu  w łącznej kwocie  1 896 878 zł. zgodnie  z Załącznikiem Nr 3. 

2. Ustala się limit zobowiązań:  

1) z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2011 w wysokości 1 700 000 zł.,  

2) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu, z których 

zadłuŜenie w trakcie roku nie moŜe przekroczyć 500 000 zł. 

3. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu 

kredytów określonych limitami z ust. 2 , z których obciąŜenia w okresie ich spłaty nie mogą  

 

 



 

 

 

przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Proszowickiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 

 

§ 5 

 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budŜetu  na wydatki nieprzewidziane w chwili opracowywania 

budŜetu  w kwocie 200 000 zł. / słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100/  

2. Tworzy się rezerwę celową budŜetu  na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego  w kwocie 10 000 zł. / słownie : dziesięć  tysięcy złotych 00/100 / 

 

 

§ 6 

 

W planie dochodów i wydatków budŜetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych ustawami 

- zgodnie z Załącznikiem Nr 4 

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5  

3) dochody z opłat i kar pienięŜnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 62 000 zł. 

przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie 

ochrony środowiska w wysokości 62 000 zł. 

- zgodnie z Załącznikiem Nr 6  

 

§ 7 

 

Wydatki budŜetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2011                 

w łącznej kwocie  1 656 068 zł.  

- jak w Załączniku Nr 7 

 

   § 8 

 

1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do dokonywania: 

1)  Do dokonywania innych zmian budŜetu w planie wydatków w ramach działu niŜ określone               

w art. 257 ustawy o finansach publicznych, 

 

 

 

§ 9 

 

W zakresie wykonywania budŜetu na 2011 rok upowaŜnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do: 

1)  zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu, z których zadłuŜenie                

w trakcie roku nie moŜe przekroczyć limitu 500 000 zł 

2)  lokowania w trakcie realizacji budŜetu czasowo wolnych środków budŜetowych na rachunkach 

bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę bankową budŜetu Powiatu. 

 

 

 

 



 

 

                                                                      § 10 

 

Ustala się wysokość poręczenia udzielonego przez Powiat Proszowicki przypadającego do spłaty                  

w roku budŜetowym 2011 na kwotę 275 000 zł.   

 

 

§ 11 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego. 

 

 
§ 12 

  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku                 

i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 


