
UCHWAŁA Nr 192/688/06 
Zarządu Powiatu Kościańskiego 

z dnia 13 września 2006 r. 
 
 
w sprawie : opracowania materiałów planistycznych na rok 2007 przez Starostwo 
                    Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe  
                    służby, inspekcje i straże. 
 

 
Na podstawie art. 179 i 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały  Rady 
Powiatu Kościańskiego Nr XL/427/06 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie określenia 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Kościańskiego 
uchwala co następuje : 
 
 

§ 1 
 
W celu opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2007, przyjmuje się następujące  
założenia : 
1) wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 1,9 % w stosunku do 

przewidywanego wykonania 2006 r., 
2) wzrost wydatków rzeczowych niezbędnych do poniesienia w 2007 roku  o 1,9 % w 

stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2006 r.,  
3) w materiałach planistycznych należy precyzyjnie wyodrębnić wydatki poniesione 

w roku 2006 i mające charakter wydatków jednorazowych oraz skutki 
ewentualnych oszczędności wydatków roku 2007 wynikających z wydatków z 
roku 2006 r. , 

4) ewentualny wzrost planowanych wydatków na 2007 rok a mających charakter 
wydatków jednorazowych wymaga szczegółowego uzasadnienia, 

5) ewentualny wzrost środków na wynagrodzenia powyżej poziomu ustalonego w pkt. 
1 musi wynikać z uzasadnionych zmian organizacyjnych i wynikających z nich 
zmian w zatrudnieniu, 

6) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne określa się w wysokości 8,5 % 
przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2006 r. 
stanowiących podstawę naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

7) jako podstawę do naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych należy przyjąć kwotę 2.100 zł.  

 
§ 2 

 
1. Szczegółowej analizie podlegają wszystkie planowane dochody i wydatki budżetu 

powiatu. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Naczelnicy 
Wydziałów planując wydatki wskazują podstawę prawną uzasadniającą planowany 
wydatek. 



2. Przy prognozowaniu dochodów należy dołożyć należytej staranności zarówno w  
przeprowadzanej prognozie jak i analizie ewentualnych wierzytelności powiatu  i 
podjęcia kroków do ich egzekucji. 

 
                                                             § 3 
 
Przy planowaniu zlecania zadań powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, należy uwzględniać zasady finansowania tych zadań z budżetu 
powiatu wynikające z zapisu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych. 
 
                                                             § 4 
 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży 

a także naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego składają swoje materiały 
planistyczne na drukach  wg wzorów określonych w Załącznikach od Nr 1 do Nr 8 
do niniejszej uchwały. 

2. Projekt budżetu dla działu 020 – Leśnictwo sporządza Wydział Architektury, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska. 

3. Projekt budżetu dla działów: 630 – Turystyka, 750 – Administracja publiczna, 
rozdz. 75045 – Komisje poborowe, 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 – 
Programy polityki zdrowotnej; 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 
926 – Kultura fizyczna i sport oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
rozdz. 85495 Pozostała działalność w części dotyczącej konkursów szkolnych -
sporządza zbiorczo Wydział Oświaty i Spraw Społecznych. 

4. Projekt budżetu dla działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 – Prace 
geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, działu 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa oraz działu 710 – działalność usługowa, rozdziały: 71013 – Prace 
geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), 71014 – Opracowania geodezyjne i 
kartograficzne sporządza Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami. Dochody z czynszów za najem lokali mieszkalnych i 
użytkowych planuje Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami w dziale i rozdziale właściwym dla jednostki wynajmującej 
lokal. 

5. Projekt budżetu dla działów: 801 – Oświata i wychowanie, 803 – Szkolnictwo 
wyższe oraz  854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zbiorczo sporządza Wydział 
Finansów. 

6. Projekt budżetu dla działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85201 – Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, 85203 – Ośrodki wsparcia, 85204 – Rodziny 
zastępcze, 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne, 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, 85220 – Jednostki 
specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej, 85295 – Pozostała działalność oraz działu 853 – Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności sporządza zbiorczo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 



7. Projekt budżetu dla działu 851- Ochrona zdrowia, rozdz. – 85156 – Składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy sporządza zbiorczo 
Powiatowy Urząd Pracy. 

8. Projekt budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziały: 75011 – 
Urzędy wojewódzkie, 75019 – Rady powiatów, 75020 – Starostwa powiatowe, 
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego sporządza Wydział 
Organizacyjny Starostwa. 

9. Projekt budżetu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa rozdz. 75414 – Obrona cywilna i rozdz. 75495 – Pozostała 
działalność – sporządza Samodzielne Stanowisko ds. ochrony informacji 
niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa. 

10. Projekt budżetu w dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60014 – Drogi 
publiczne powiatowe sporządza (dla wszystkich zadań przewidzianych do 
realizacji na drogach powiatowych) Zarząd Dróg Powiatowych. 

11. Projekty budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy 
społecznej przygotowują Domy Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i 
Mościszkach.  

12. Projekt planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym opracowuje Geodeta Powiatowy. 

13. Projekt planu finansowego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej opracowuje Naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i 
Ochrony Środowiska. 

14. Projekt budżetu dla zadań nie sklasyfikowanych w pkt 2-13, sporządzają jednostki 
i wydziały merytorycznie odpowiedzialne za ich realizację. 

15. Projekt budżetu dla zadań przejmowanych do realizacji przez powiat z dniem 01 
stycznia 2007 r. sporządzają jednostki je przejmujące. 

 
 

§ 5 
 
1. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek 

organizacyjnych  oraz powiatowych służb, inspekcji i straży a także naczelnicy 
wydziałów przedstawiają szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów i 
wydatków wraz z charakterystyką majątku jednostki oraz kosztów utrzymania 
obiektów i urządzeń. 

2. W przedłożonych materiałach należy wyodrębnić środki związane z 
realizowanymi programami : udział własny powiatu i środki zewnętrzne, 
wskazując pochodzenie środków zewnętrznych, tj. budżet państwa, fundusze 
celowe, środki z budżetu Unii Europejskiej, inne środki zagraniczne. 

3. W przypadku zaplanowania wydatku na który planuje się uzyskać pomoc 
finansową od innej jednostki samorządu terytorialnego, należy przedstawić 
dokument potwierdzający taką wolę ze strony współpracującego samorządu. 

 
 
 



                                                                    § 6 
 
Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, w uzasadnionych przypadkach, 
przedkładają projekt planowanych dochodów własnych ze wskazaniem ich 
przeznaczenia. 
 

§ 7 
 
1. Elementem projektu budżetu na rok 2007 jest „Informacja o stanie mienia 

komunalnego na dzień 30.06.2006 r.”. 
2. Dane niezbędne do opracowania informacji określonej w pkt. 1 przekażą 

kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wg załączników od Nr 1 do 
Nr 9  do „Informacji o stanie mienia komunalnego”. 

3. Zbiorczą „Informację o stanie mienia komunalnego” sporządzą Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Finansów. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za sporządzenie informacji określonej w pkt. 1 jest 
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Finansów – Główny Księgowy 
Starostwa. 

 
§ 8 

 
1. Materiały planistyczne należy opracować wg  wymogów określonych Uchwałą 

Rady Powiatu Nr XL/427/06 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie  określenia 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w terminie do dnia 20 października 
2006 roku.  

2. Jednostki oświatowe przedkładają materiały do projektu budżetu w Wydziale 
Finansów w terminie do 13 października 2006 r. Na ich podstawie, Wydział 
Finansów przygotuje projekt zbiorczy w terminie określonym w pkt 1. 

3. Służby, inspekcje i straże przedłożą projekty budżetów  uzgodnione z jednostkami 
szczebla wojewódzkiego. 

4. Przy sporządzaniu projektu budżetu na rok 2007 obowiązuje szczegółowa 
klasyfikacja  dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzona 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z dnia 27 czerwca 2006 r.  
Nr 107 poz. 726 z późn. zmianą Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 976 ). 

5. Przy wypełnianiu druków planistycznych obowiązują informacje negatywne. 
 
 

§ 9 
 

Opracowanie prognozy łącznej kwoty długu  na koniec roku 2007 i lata następne, 
wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, powierza się Skarbnikowi 
Powiatu. 
 
 



 
§ 10 

 
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Naczelnikom wydziałów i 
Stanowiskom samodzielnym Starostwa Powiatowego, Kierownikom powiatowych 
jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. 
 
 

§ 11 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
( - ) 

Andrzej Jęcz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


