UCHWALA Nr 111/2011
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 20 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zalozeri do projektu budzetu Powiatu Piotrkowskiego oraz projektu uchwaly
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.

Na podstawie art.32 ust.l w zwiazku z art.51 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorza^dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 , z 2003 r. Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.lll 1,
Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz art.230 i art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o fmansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146,
Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz
Uchwaly Nr XXXVII/285/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 wrzesnia 2010 r.
w sprawie okreslenia trybu prac na projektem uchwaly budzetowej,
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalsldm uchwala, co nastqpuje:
§ 1. Przyjmuje si? zalozenia do projektu budzetu Powiatu Piotrkowskiego oraz projektu
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok stanowiajce zala^cznik nr 1
do niniejszej uchwaly.
§ 2. Zalozenia stanowic b?da_ podstaw? opracowania projektu uchwaly budzetowej Powiatu
oraz uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012.
§ 3. Ustala si? nast?pujajce terminy obowiazujajce w procesie przygotowania projektu
uchwaly budzetowej Powiatu oraz uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na
rok 2012 stanowia^ce zala^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierownikom wydzialow Starostwa.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu w trybie
przewidzianym dla aktow prawa miejscowego.

Cuba/a

Zatacznik Nr 1
do UchwalyNr 111/2011
Zarzajdu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
zdnia 20 wrzesnia2011r.

ZALOZENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU
PIOTRKOWSKIEGO NA ROK 2012

Zalozenia do projektu budzetu Powiatu Piotrkowskiego na rok 2012 zostaty opracowane
w oparciu o obowi^zujajce przepisy prawne, a w szczegolnosci:
1) ustaw? z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzajdu terytorialnego
(Dz. U. Nr 203, poz.1966 z pozn. zm.);
2) ustaw? z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240
z pozn. zm.);
3) ustaw? z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z pozn. zm.);
4) przewidywane przez Ministerstwo Finansow kiemnki rozwoju sytuacji gospodarczej
w kraju, w tym zatozenia do projektu budzetu pahstwa na 2012 rok;
5) biezajsy monitoring i analiz? sytuacji finansowej Powiatu;
6) analiz? zalozeh celem zachowania stabilnosci finansowej Powiatu, dotycz^cych
ksztartowania si? takich parametrow budzetowych, jak:
a) wysokosc deficytu,
b) wynik budzetu stanowiajcy roznic? mi?dzy dochodami a wydatkami bieza^cymi
w kontekscie art.242 ustawy o finansach publicznych, ktory wprowadzil
zasad? bilansowania si? budzetu operacyjnego poczqwszy od 2011 r.,
c) poziom zadhizenia z uwzgl?dnieniem aktuamych i przyszlych norm
ostroznosciowych,
d) koszty obshigi dhigu w kontekscie wzrostu ryzyka stop procentowych
w zwiazku z niestabilnq. sytuacja^ na rynkach finansowych.
W celu zminimalizowania skutkow potencjalnych ryzyk zewn?trznych oraz stworzenia
warunkow do realizacji obecnego WPF na lata 2011-2017 kontynuowane b?da^ dziaiania
stabilizujqce finanse Powiatu, przede wszystkim w celu przeciwdzialania deficytowi
budzetowemu, m.in. poprzez wykorzystanie wszelkich mozliwosci w zakresie dodatkowych
dochodow oraz racjonalizacj? i wzmozonq. dyscyplin? wydatkowa^, w szczegolnosci:
1) dziaiania dostosowujape wydatki biezajse (z wylajszeniem wydatkow obligatoryjnych
zwiazanych z obshiga^ dhigu, wydatkow wynikajajcych z juz zawartych umow
dlugoterminowych oraz innych umow, wydanych decyzji, pozwolen, itp.) do
ograniczonych mozliwosci dochodowych;
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2) nie zacia^ganie zobowi^zan, ktore powodowatyby przekroczenie wskaznika 55 %
dtugu w relacji do dochodow i utrzymanie wskaznika obshigi dhagu na mozliwie
niskim poziomie, z uwagi na niepewnosc co do przyszlego poziomu dochodow
i podwyzszone ryzyko zmiennosci na rynkach finansowych,

3) ograniczenie dofinansowania zadan nie b?da_cych zadaniami wtasnymi powiatu,
4) uzyskiwanie wyzszych wptywow z tytulu sprzedazy majajku (nieruchomosci),
5) maksymalizacja pozyskiwania srodkow z UE i z innych zrodel pomocowych,

6) wykorzystywanie oszcz^dnosci zwiajzanych z nizszymi ofertami cenowymi
w stosunku do kwot zaplanowanych w budzecie w celu obnizenia kosztow realizacji
zadan.
Poziom wydatkow budzetowych winien bye stymulowany racjonalnym szacunkiem
wydatkow, z zastosowaniem reguly dyscyplinujajsej, wynikaja_cej z przepisow ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. Nr 257, poz.1726), ktore wprowadzaja^ mechanizm ograniczajajcy ich wzrost Oznacza
to redukcj^ wydatkow o charakterze uznaniowym, czyli niewynikajajcych z istnieja^ych ustaw
reguluja^cych wydatki publiczne oraz nowych wydatkow prawnie zdeterminowanych.
Wzrost ww. wydatkow nie powinien przekraczac 1% w uj^ciu realnym.
Majajc na uwadze powyzsze, zaklada si? ze podstawa^projektu budzetu na 2012 rok winny bye
nast^puja^ce wskazniki:
1) parametry makroekonomiczne:
a) dynamika cen towarow i ushig konsumpcyjnych (srednioroczna)
- 102,80%,
b) dynamika realnego wzrostu przeci^tnego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej
2) baza wynagrodzeri na dzien 31 grudnia 2011 r.,

- 102,50%,

3) wprywy z udziahi w podatku PIT - wzrost o wskaznik

-

0,27%,

4) wpfywy z udziaha w podatku CIT - poziom z 2011 roku,
5) ceny za ushigi komunalne:
a) czynsze za lokale uzytkowe - wzrost co najmniej zgodny ze sredniorocznym
wskaznikiem inflacji,
b) czynsze za lokale mieszkalne w zasobach Powiatu, zgodnie z zasadami polityki
czynszowej,
6) konstruujajc budzet w zakresie inwestycji na 2012 rok nalezy zapewnic srodki
finansowe na: kontynuacj? inwestycji rozpoczejych, projektow realizowanych
z wykorzystaniem srodkow z UE i innych zrodel oraz na te zadania, dla ktorych prowadzone
sa^prace przygotowawcze (uzyskano pozwolenia na budow?).
Zachowanie rownowagi zarowno na etapie pianowania, jak i realizacji budzetu odpowiedmch
relacji mi^dzy dochodami i wydatkami biez^cymi, tak aby mozliwe bylo wygospodarowanie
nadwyzki operacyjnej rozumianej jako dodatnia roznica mi^dzy tymi wielkosciami.
Od 2011 roku zachowanie tej rownowagi jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budzetu
jednostki samorzajiu terytorialnego.

Zatacznik Nr 2
do Uchwaty Nr 111/2011
Zarza^du Powiatu
w Piotrkowie Tryb.
z dnia 20 wrzesnia 2011 r.

T E R M I NY
obowi^zuj^ce w procesie przygotowania projektu uchwaty budzetowej Powiatu Piotrkowskiego
oraz projektu uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok

Lp.

3.

TERM!N

Komorki odpowiedzialne za przygotowanie materiatu

7 dni po ogtoszeniu zatozeri do
projektu

Wydziat Finansowo-Ksi^gowy przekaze komorkom organ izacyjnym
Starostwa i powiatowym jednostkom budzetowym materiaty
planistyczne do projektu budzetu oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej

do dnia 08 pazdziernika

Kierownicy i dyrektorzy przekaza^do Wydziatu FinansowoKsi^gowego opracowane materiaty planistyczne

do dnia 09 listopada

Skarbnik Powiatu przygotuje i przedstawi Zarza^dowi do akceptacji
projekt uchwaty budzetowej oraz projekt uchwaty
w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej

do dnia 15 listopada

Starosta przedtozy Radzie Powiatu Piotrkowskiego i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w todzi projekt uchwaty budzetowej oraz
projekt uchwaty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z
zalqcznjkami

K

