
Uchwała Nr XCVIII / 348/2012  

Zarządu Powiatu Nakielskiego 

z dnia 19 grudnia 2012 roku 

   
 

w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu nakielskiego na rok 2013 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu 

Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2012 roku. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami.) oraz 240 ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 

uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 

2013 wprowadza się zmiany: 

1) §2- 4 otrzymują odpowiednio brzmienie:  

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 85.739.595,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a. 

a) wydatki bieżące w wysokości 74.801.102,00 zł w tym:  

 wynagrodzenia  w wysokości 38.770.966 ,00 zł w tym: 

  wynagrodzenia ze środków krajowych 38.591.850,00 zł 

 wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE  179.116 ,00 zł 

 pochodne od wynagrodzeń w wysokości  6.498.801,00 zł w tym: 

 pochodne ze środków krajowych    6.426.415,00 zł 

 pochodne ze środków pochodzących z UE   72.386,00 zł 

 dotacje w wysokości  3.782.160,00 zł w tym: 

 dotacje ze środków krajowych  3.782.160,00 zł 

 dotacje ze środków pochodzących z UE  0,00 zł 

 obsługa długu w wysokości  1.900.000,00 zł 

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.938.493,00 zł, 

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 10.938.493,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

 

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.262.978,00 zł i przeznaczona jest na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań kredytowych. 

      2. Przychody budżetu w wysokości 2.443.087,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z   

          załącznikiem Nr 4. 

 

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w kwocie 45.000,00 zł,  

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł.” 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego. 

 



§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

              

 

   Starosta 

                                                                          Tadeusz Sobol… ……………………. 

                                                                          Wicestarosta 

                                                                          Andrzej Kinderman ………………… 

                                                                          Pozostali członkowie Zarządu: 

                                                                          Leszek Gutkowski ..…………….… 

                                                                          Jarosław Schulz.…………………….. 

                                                                          Antoni Zbylut…. ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Wprowadza się zmiany w projekcie budżetu na rok 2013 w związku z uwagami zawartymi w 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (Uchwała Nr 16/P/2012 Składu 

Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012 

roku). W projekcie budżetu na 2013 rok zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w 

kwocie 350.000,00 zł na zadania termomodernizacyjne. W związku z tym, że plan budżetu na 

rok 2013 zamyka się nadwyżką brak jest podstaw prawnych do zaciągnięcia pożyczki. Art. 89 

ustawy o finansach publicznych nie przewiduje możliwości zaciągnięcia pożyczki w takiej 

sytuacji. W związku z powyższym przesuwa się kwotę 350.000,00 zł z rezerw i rezygnuje z 

zaciągnięcia pożyczki. Po zmianach plan wydatków wynosi  85.739.595,00 zł. 


