
Uchwała  Nr  167/XXIV/2009 
Rady  Powiatu w Kłobucku 
z dnia  25 lutego 2009 roku 

 
 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok 
 
 
 

Na podstawie art.12  pkt 5, pkt 8  lit. c i  d , pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82  ust.1, art. 165, 
art. 166 ust. 1 i 2, art. 168 ust.1, art. 173  ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188  ust. 2 , art. 195  ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 

1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 50.655.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 56.058.756 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.403.446 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.  

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.977.993 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.574.547 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 
 
 

§ 2 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 

1) zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 
 

§ 3 

Ustala się: 

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 15.272.544 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 

2) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 

3) wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy 
europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 

 
 

§ 4 

1. Ustala się wysokość dotacji dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie 
oświaty i wychowania - 5.000 zł, pomocy społecznej - 25.000 zł, kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego - 30.000 zł oraz kultury fizycznej i sportu - 35.000 zł (łącznie 95.000 zł).  

2. Ustala się wysokość dotacji do przekazania gminom na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.200 zł.  

3. Ustala się wysokość dotacji do przekazania powiatom na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 172.960 zł. 

4. Ustala się wysokość dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w wysokości 50.000 zł. 



5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych. 

6. Ustala się wysokość dotacji dla niepublicznej jednostki oświatowej w wysokości 380.284 zł. 

7. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowej z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 
funkcjonującego jako Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku w wysokości 2.000 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badań opryskiwaczy. 

 
zgodnie z załącznikiem Nr 10. 
 
 

§ 5 

Tworzy się: 

1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 300.000 zł 

2) rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 562.000 zł 

3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł. 
 
 

§ 6 

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Kłobucku, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 

 
 

§ 7 

Ustala się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie 
z załącznikiem Nr 12. 
 
 

§ 8 

Ustala się plan przychodów i wydatków: 
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 13. 
 
 

§ 9 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do: 

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w wieloletnim programie 
inwestycyjnym oraz programów i projektów realizowanych ze środków unijnych 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 
3.000.000 zł 

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości po 500.000 zł dla każdej z tych 
jednostek 

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 500.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie 
w tym samym roku budżetowym. 

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w 
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  
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6) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami  

7) przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, 
polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych 
działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

 
§ 10 

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2009 roku w 
wysokości 5.977.993 zł. 

2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 1.650.000 zł. 
 
 

§ 11 

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu 
Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, 
najpóźniej do dnia 10 stycznia 2010 roku. 

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku 
budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez 
jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają 
odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu. 

 
 

§ 12 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

 

 
§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.  
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