UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010
POWIATU SIEDLECKIEGO
Nr XXIX/177/09
z dnia 18 grudnia 2009
Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art.
212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 48.072.498 zł,
z tego:
a) dochody bieżące w kwocie
28.708.138 zł ,
b) dochody majątkowe w kwocie
19.364.360 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
c) przyjmuje się do realizacji określone przez Wojewodę Mazowieckiego
dochody budżetu Państwa z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych ustawami w wysokości 102 000 zł zgodnie z tabelą Nr 1a,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 51.294.977 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie
23.941.734 zł ,
b) wydatki majątkowe w kwocie
27.353.243 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013 zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Powiat Siedlecki zgodnie z zawartą umową
w wysokości 0 zł.

§ 2.
1. Ustala się deficyt w wysokości 3.222.479 zł sfinansowany przychodami
pochodzącymi z :
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.222.479 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.222.479 zł, z następujących
tytułów:
a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.222.479 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego
deficytu w kwocie 10.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek
oraz emisji papierów wartościowych.
§ 3.
1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 20.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w
wysokości 20.000 zł.
§ 4.
Ustala się dotacje udzielone z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych z kwocie 3.243.712 zł zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
1. Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się Plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 10.000.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na
programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów
wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej
uchwały.
b) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.000.000 zł
c) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
1.000.000 zł
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
§ 7.
Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2010 roku jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
§ 8.
1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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