
Uchwała Nr IV / 18 / 2011 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 11 lutego 2011r. 
 

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII/201/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia               
28 stycznia 2010r. w sprawie: określenia trybu prac oraz procedury przygotowania 
projektu budŜetu oraz procedury uchwalania budŜetu Powiatu Szydłowieckiego. 

 

 Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r O samorządzie powiatowym            
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), Rada Powiatu                    
w Szydłowcu uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się zapis § 3 w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/201/2010                  
Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010r. pn. „Tryb prac oraz procedury 
przygotowania projektu budŜetu.”, który otrzymuje brzmienie: 

 

1. Tabele do projektu uchwały budŜetowej: 
1) dochody wyszczególnione w formie tabelarycznej w pełnej szczegółowości 

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

(dział, rozdział, paragraf); 
3) plan wydatków majątkowych realizowanych w roku budŜetowym                           

z wyszczególnieniem nazw zadań i wartości nakładów na poszczególne 
zadania wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania (w formie tabelarycznej) 

2. Załączniki do projektu uchwały budŜetowej: 
1) dotacje udzielone z budŜetu powiatu podmiotom naleŜącym i nie naleŜącym do 

sektora finansów publicznych, (w formie zestawienia tabelarycznego). 
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budŜetowej  uwzględniające: 

1) dochody powiatu- z podziałem na źródła dochodów oraz metodę ich 
kalkulacji, 

2) wydatki w tym: wydatki dla poszczególnych jednostek budŜetowych                    
z wyszczególnieniem: 
-  wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i naleŜnych odpisów, 
-wydatków rzeczowych w tym wydatków remontowych, wydatków    

inwestycyjnych z wyszczególnieniem źródeł ich finansowania, 
-  dotacji udzielonych z budŜetu powiatu, 

3) wysokości utworzonej rezerwy ogólnej i rezerw celowych ze wskazaniem ich 
nazw i kwot ich dotyczących, 

4) zadłuŜenie powiatu – według źródeł dłuŜnych, 
5) przychody związane z pokryciem planowanego deficytu powiatu, 
6) rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez powiat długoterminowych 

kredytów bankowych, poŜyczek i wykupem papierów wartościowych 
(obligacji), 

7) gospodarkę pozabudŜetową powiatu - jeŜeli dotyczy. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

        Przewodniczący  
         Rady Powiatu w Szydłowcu 
 

                           Marek  Sokołowski 


