
Uchwała Nr 208/XXII/2004              
Rady  Powiatu w Kłobucku 
z dnia 20 grudnia 2004 roku 

 

w sprawie bud�etu Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok 

Na podstawie art.12  pkt 5, pkt 8  lit. c i  d , pkt 9 ustawy z dnia 5 marca 1998 roku 
o samorz�dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. 
zmianami) oraz art. 48  ust.1, art. 109, art. 110 ust. 1 i 2, art. 112 ust.2 pkt 2, art. 116, art. 124  
ust. 1 i 2, art. 128  ust. 2 , art. 134  ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.) 

uchwala si�, co nast�puje: 

§ 1 

1. Ustala si� dochody bud�etu powiatu w wysoko�ci  38.169.880 zł, zgodnie z zał�cznikiem 
Nr 1. 

2. Ustala si� wydatki bud�etu powiatu w wysoko�ci  41.740.438 zł, zgodnie z zał�cznikiem 
Nr 2. 

3. Wprowadza si� do bud�etu powiatu subwencj� ogóln� w kwocie 14.540.646 zł,  w tym: 

- cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej               – 11.147.736 zł 
- cz��� równowa��ca subwencji ogólnej          –     1.297.345zł 
- cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej         –     2.095.565zł. 

4. Ustala si� plan dochodów i wydatków zwi�zanych z realizacj� zada� z zakresu 
administracji rz�dowej, zamykaj�cy si� po stronie dochodów i wydatków kwot� 3.782.205 
zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 3. 

5. Wprowadza si� do bud�etu dotacj� celow� otrzyman� z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.587.718 zł. 

6. Wprowadza si� do bud�etu �rodki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 
pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wys. 5.630.074 zł, 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 4. 

 
§ 2 

 
1. Wprowadza si� do bud�etu powiatu dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na 

zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego  w kwocie 1.416.457 zł. 

2. Wprowadza si� do bud�etu dotacj� celow� otrzyman� od samorz�du województwa na 
zadania bie��ce realizowane na podstawie porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du 
terytorialnego w kwocie 1.119.503 zł. 



3. Wprowadza si� do bud�etu wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi�dzy 
jednostkami samorz�du terytorialnego na dofinansowanie zada� inwestycyjnych 
realizowanych na podstawie porozumie� w kwocie 428.352 zł 

 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 5. 
 

§ 3 

1. Ustala si� wysoko�� dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych z przeznaczeniem na realizacj� zada� w zakresie kultury fizycznej i sportu –    
20.000 zł, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 18.000 zł oraz 
pomocy społecznej – 15.000 zł (ł�cznie 53.000 zł). 

2. Ustala si� wysoko�� dotacji przekazanych gminom na zadania bie��ce realizowane na 
podstawie porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego   w kwocie 92.877 
zł. 

3. Ustala si� wysoko�� dotacji przekazanych powiatom na zadania bie��ce realizowane na 
podstawie porozumie� mi�dzy jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 236.786 
zł. 

4. Ustala si� wysoko�� dotacji dla ZOZ w Kłobucku w wysoko�ci 712.040 zł na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji., 

 
zgodnie z zał�cznikiem Nr 6. 

§ 4 
 

Tworzy si� ogóln� rezerw� bud�etow� w wysoko�ci 100.000 zł oraz rezerw� celow� na 
uzupełnienie wydatków bie��cych w o�wiacie i edukacyjnej opiece wychowawczej oraz 
pomocy społecznej w wysoko�ci  599.130 zł. 
 

§ 5 
 

1. Ustala si� rozchody powiatu w wysoko�ci  1.943.970 zł, w tym na spłat� rat kapitałowych 
z tytułu zaci�gni�cia kredytów  1.943.970 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 7. 

2. Niedobór w planie wydatków zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i po�yczek 
zaci�gni�tych na rynku krajowym w wysoko�ci 5.514.528 zł, w tym po�yczka z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 2.587.717 
zł - zgodnie z zał�cznikiem Nr 8. 

 
§ 6 

 
Okre�la si� plany przychodów i wydatków: 

1. gospodarstwa pomocniczego : 
- Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kłobucku 
w wysoko�ci: przychody –  261.800 zł, wydatki – 237.700 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 9. 

2. �rodków specjalnych funkcjonuj�cych przy: 

- Powiatowym Zarz�dzie Dróg w Kłobucku 
- Powiatowym Zarz�dzie Dróg w Kłobucku 
- Zespole Szkół  Nr 3 w Kłobucku 



- Zespole Szkół w Krzepicach 
- Zespole Szkół  Nr 1 w Kłobucku 
- Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku 
- Domu Dziecka w Kłobucku 
- Powiatowym Urz�dzie Pracy w Kłobucku 
- Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kłobucku 
w wysoko�ci: przychody –  360.200 zł, wydatki – 366.200 zł , zgodnie z zał�cznikiem Nr 10. 
 

§ 7 
 

Okre�la si� plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej – przychody – 110.000  zł, wydatki – 110.000  zł 

zgodnie z zał�cznikiem Nr 11. 

§ 8 
 

Upowa�nia si� Zarz�d Powiatu Kłobuckiego do: 

1. dokonywania przeniesie� w planie wydatków w ramach działów  

2. zaci�gania po�yczek krótkoterminowych do maksymalnej wysoko�ci 500.000 zł na 
pokrycie wyst�puj�cego w ci�gu roku niedoboru bud�etowego. Po�yczki podlegaj� 
spłacie w tym samym roku bud�etowym. 

3. samodzielnego, jednorazowego zaci�gania zobowi�za� do maksymalnej kwoty  500.000 
zł 

4. lokowania w bankach czasowo wolnych �rodków bud�etowych w trakcie realizacji 
bud�etu w 2005 roku 

5. przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu uprawnie� do dokonywania zmian         
w planie wydatków, polegaj�cych na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach 
działu i rozdziału klasyfikacji bud�etowej oraz wył�cznie w ramach wydatków bie��cych 
poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze� 

6. udzielania por�cze� do zaci�gania zobowi�za� do maksymalnej kwoty 1.000.000 zł  

§ 9 
 
1. Dochody z tytułu odsetek od �rodków na rachunkach bankowych jednostki organizacyjne 

Powiatu odprowadz� jednorazowo do bud�etu Powiatu do dnia 10 stycznia 2006 roku. 
2. Uzyskane przez jednostki bud�etowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku 

bud�etowym mog� zmniejsza� wykonanie wydatków w tym roku bud�etowym. 
Uzyskane przez jednostki bud�etowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich 
latach bud�etowych podlegaj� odprowadzeniu na dochody bud�etu powiatu. 

§ 10 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu w Kłobucku. 
§ 11 

 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od 1 stycznia 2005 roku.  

 


