UCHWAŁA NR XXI/118/11
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.
1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr
92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.
230, Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 238, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.
1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w łącznej wysokości:
80 116 388,75 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 77 128 388,75 zł
2) dochody majątkowe: 2 988 000,00 zł
2. Dochody budżetu obejmują:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 10 521 509,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 10 473 509,00 zł
b) dochody majątkowe: 48 000,00 zł
2) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości: 26 000,00 zł
3) dochody bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 510 370,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w łącznej wysokości:
80 724 565,75 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 73 707 621,75 zł
2) wydatki majątkowe: 7 016 944,00 zł
2. Wydatki budżetu obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości: 10 521 509,00, w tym:
a) wydatki bieżące: 10 473 509,00 zł
b) wydatki majątkowe: 48 000,00 zł
2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości: 26 000,00 zł
3) wydatki bieżące związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 1 111 111,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do
uchwały.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 608 177,00 zł
(słownie: sześćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), który zostanie pokryty
długoterminowym kredytem bankowym.
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§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości: 4 051 277,00 zł
2. Przychodami budżetu będą:
1) kredyt długoterminowy w wysokości: 2 500 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości:
1 551 277,00 zł
§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości: 3 443 100,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek
i kredytów.
§ 6. 1. Wydatki na finansowanie inwestycji w 2012 roku stanowią kwotę: 7 016 944,00 zł.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określa załącznik nr 4.
§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik nr
5 do uchwały.
§ 9. Tworzy się rezerwy w budżecie w łącznej kwocie: 543 555,00 zł, z czego:
1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 80 725,00 zł
2) rezerwy celowe w kwocie: 462 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 10. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w wysokości: 400 000,00 zł.
2. Plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.
§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków w działach między
rocznymi zadaniami inwestycyjnymi, w ramach planów nakładów majątkowych, które nie spowodują zmiany
zakresu rzeczowego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanych nakładów, z wyłączeniem zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze
stosunku pracy w ramach działu.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie
wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, z wyłączeniem grupy
wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
4. Samodzielnego zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu Powiatu.
§ 12. Ustala się:
1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 039 500,00 zł.
2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Powiatu Pabianickiego w 2012 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 3 442 038,05 zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
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Przewodniczący Rady Powiatu
Pabianickiego
Florian Wlaźlak
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