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TRYB PRAC ORAZ PROCEDURY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDśETU  
 
 

 

§ 1 
 

1. Przygotowanie projektu uchwały budŜetowej wraz z objaśnieniami, a takŜe inicjatywa 
w sprawie zmian tej uchwały naleŜą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. 

2. Zarząd Powiatu w terminie do dnia 1 października roku poprzedzającego rok 
budŜetowy kieruje pismo ogólne  informujące o przyjmowaniu wniosków do budŜetu 
dotyczących następnego roku budŜetowego. Pisma te kierowane są do radnych, do 
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do powiatowych słuŜb, inspekcji                   
i straŜy do naczelników wydziałów Starostwa oraz do pozostałych podmiotów 
zainteresowanych procedurą przygotowania budŜetu powiatu.  

3. W terminie do 15 października roku  poprzedzającego rok budŜetowy wszyscy 
zainteresowani procedurą przygotowania budŜetu składają wnioski. 
Wnioski te mają zawierać: 
- wyliczone kwoty potrzebne do realizacji zadań (oprócz zadań inwestycyjnych). 

4. Wnioski budŜetowe wniesione po terminie nie będą uwzględniane przy konstruowaniu 
projektu budŜetu. 

5. Zarząd Powiatu wraz ze Skarbnikiem analizuje otrzymane wnioski oraz projekty 
planów finansowych, kalkulacje dochodów powiatu oraz wysokości dotacji celowych, 
subwencji, udziałów i innych materiałów planistycznych. Następnie na podstawie w/w 
analiz i materiałów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada przygotowuje 
projekt uchwały budŜetowej  załącznikami oraz z objaśnieniami i informacją o stanie 
mienia, następnie przekazuje Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
(do zaopiniowania).  

 
§ 2 

 
1. Projekt uchwały budŜetowej określa:  

1) prognozowaną kwotę planowanych dochodów budŜetu powiatu,                        
z wyodrębnieniem dochodów bieŜących i majątkowych, 

2) prognozowaną kwotę planowanych wydatków budŜetu powiatu                         
z wyodrębnieniem wydatków bieŜących i majątkowych, 

3) kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwyŜki budŜetu powiatu wraz 
ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyŜki budŜetu powiatu, 

4) łączną kwotę planowanych przychodów budŜetu powiatu, 
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budŜetu powiatu, 
6) limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz 

emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1                               
i art. 90 u.o.f.p, 

7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budŜetowym, 
zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
powiat, 

8) szczególne zasady wykonania budŜetu Powiatu w roku budŜetowym, 
wynikające z odrębnych ustaw, 

9) inne postanowienia, których obowiązek zamieszczania w uchwale budŜetowej 
wynika z postanowień organu stanowiącego. 



2. Projekt uchwały budŜetowej moŜe zawierać: 
1) upowaŜnienie dla Zarządu Powiatu  do zaciągania kredytów i poŜyczek oraz 

emitowania papierów wartościowych, których mowa w art.89 ust.1 i art.90 
u.o.f.p, 

2) upowaŜnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w budŜecie 
powiatu, w zakresie określonym w art. 258 u.o.f.p. 

 

§ 3 
 

1. Załączniki do projektu uchwały budŜetowej: 
1) dochody wyszczególnione w formie tabelarycznej w pełnej szczególności 

(dział, rozdział, paragraf); 
2) wydatki wyszczególnione w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości 

(dział, rozdział, pafgraf); 
3) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŜetu powiatu                           

z wyszczególnieniem podmiotów, dotowanych wraz z kwotami udzielanych 
dotacji wraz z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych 
i celowych związanych z realizacją zadań powiatu (w formie tabelarycznej); 

4) wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych (w formie tabelarycznej) 
z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów; 

5) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budŜetowym (nie ujętych 
w WPI) z wyszczególnieniem nazw zadań i wartości nakładów na 
poszczególne zadania wraz z wyszczególnieniem źródeł finansowania           
(w formie tabelarycznej); 

6) plany finansowe przychodów i wydatków funduszy celowych (dział, rozdział, 
paragraf) z wyodrębnieniem stanu początkowego i końcowego środków 
obrotnych (tabelarycznie) dotyczy tylko projektu budŜetu na 2010 rok; 

7) dotacje udzielone z budŜetu powiatu podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do 
sektora finansów publicznych, w formie zestawienia tabelarycznego; 

8) informacja o stanie mienia powiatu, która obejmuje: 
· dane dotyczące praw własności przysługujących powiatowi, 
· dane o zmianach w stanie posiadania mienia od dnia sporządzenia ostatniej 
informacji, 
· dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania własności i innych praw 
majątkowych, 
· inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 
powiatu. 

      9)   Objaśnienia do projektu budŜetu – uwzględniające: 
· dochody powiatu – omówinie źródeł dochodów i ich kalkulacji; 
· wydatki powiatu w tym: wydatki dla poszczególnych jednostek budŜetowych 
z wyszczególnieniem: wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych; 
· załoŜenia inwestycyjne; 
· dotacje udzielane z budŜetu; 
· przychody związane z pokryciem planowanego deficytu budŜetowego; 
· rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez powiat 
długoterminowych kredytów bankowych i poŜyczek. 

 
 
 
 
 
 
 
 


