Uchwała nr XXXVII /244 / 2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001
roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 165 ust. 2 oraz art. 166 ust. 4, ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 77.617 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 37.584.086 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.617 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 40.409.944 zł.
§2
1. Deficyt budżetu powiatu sztumskiego w wysokości 2.825.858 zł. zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek w wysokości 2.415.000 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 410.858 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.961.490 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu powiatu na kwotę 4.135.632 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§3
W uchwale nr XXXVI/237/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 08 września 2009 roku w sprawie zmiany
budżetu powiatu na rok 2009 załącznik nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie
programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do
uchwały.

§4
Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych i wydatkach nimi sfinansowanych o kwotę 30.530
zł. , oraz zmienia się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
.
§5
W uchwale nr XXX/ 186 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku załącznik nr
6 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2009 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do
uchwały.
§6
W uchwale XXXII/202/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2009 rok załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i funduszy UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się wydatki budżetowe – inwestycyjne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 46.000 zł. na zadanie „Zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłym Posterunku Policji w Mikołajkach
Pomorskich przy ul. Dworcowej 13 z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej”. Wykonawca, który
wygrał przetarg na realizację w/w zadania odmówił podpisania umowy w związku z powyższym
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 września 2009r. postanowił zgodnie z art. 94 ust. 2 o
podpisaniu umowy z następnym oferentem. W związku z powyższym istnieje konieczność
zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację tego zadania. Zmianę wprowadza się również w
załączniku do uchwały „Wydatki na zadania inwestycyjne 2009 roku oraz wieloletnie programy
planowane do realizacji przez powiat sztumski”
II. Powiat Sztumski jako organizator Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie jest zobowiązany do
częściowego pokrycia kosztów funkcjonowania jednostki. Do 85% kosztów Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie pokrywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pozostałą część jest zobowiązany opłacić Organizator. otrzymane dofinansowanie z PFRON jest
większe niż zakładały to plany na początek roku w związku z powyższym wzrasta również udział
finansowy Powiatu w realizacji zadania o kwotę 7.883 zł.
III. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 77.617 zł. w dziale 853 Pozostałe zadania z
zakresu polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Uchwałą 970/233/09 Zarząd
Województwa Pomorskiego dofinansował projekt złożony przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” pn. „Uwierz w siebie”. Nowe zadanie
współfinansowane ze środków UE wprowadza się do załącznika nr 7 do uchwały.
IV. W uchwale nr XXX/ 186 /2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku załącznik
nr 6 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2009 roku” dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na
zadania własne powiatu w rozdziale 85204 o kwotę 53.883 zł. w związku z wygaśnięciem
porozumień z powiatem malborskim w sprawie odpłatności powiatu sztumskiego za umieszczenie w
rodzinach zastępczych dzieci z terenu powiatu sztumskiego. Środki przeznacza się na sfinansowanie
zadań wymienionych w pkt. I i II uzasadnienia do uchwały.
V. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
sfinansowanych o kwotę 30.530 zł. Zmiany dokonuje się na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Kołozębiu zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

VI. W klasyfikacji planowanych dochodów dokonuje się zmiany z § 0870 na § 0770 w dziale 700 w
rozdziale 70005. Omyłkowo zastosowano § 0870 przy wprowadzaniu planu na dochody ze
sprzedaży działki budowlanej zamiast § 0770.
VII. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu dokonuje się
przesunięcia wydatków z działu 801 – „Oświata i wychowanie” do działu 854 – „Edukacyjna opieka
wychowawcza” w kwocie 4.740 zł. w związku z niedoszacowaniem wydatków w planie na 2009r. z
przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

