Uchwała nr XLVIII/ 303 / 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 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. 211 oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71.970 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 46.286.707 zł. w/tym :
a) dochody bieżące 36.935.771 zł. w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w
kwocie 970.461 zł.
b) dochody majątkowe 9.350.936 zł. w/tym środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w
kwocie 6.545.039 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 71.970 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 52.998.786 zł. w/tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 36.557.609 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 30.798.402 zł. w/tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.416.571 zł
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.381.831 zł.

- dotacje na zadania bieżące 900.814 zł.;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.970.872 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 990.659 zł.
- wydatki na obsługę długu powiatu 500.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 396.862 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 16.441.177 zł.
w /tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 10.165.333 zł.
§2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.712.079 zł, który zostanie pokryty:
a) przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 6.589.857 zł.
b) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu
w kwocie 122.222 zł.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 9.097.222 zł oraz rozchody budżetu
powiatu w wysokości 2.385.143 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3
W uchwale nr XLVII/299/ 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w
sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2010 załącznik nr 4 "Wydatki na zadania inwestycyjne
2010 roku oraz wieloletnie programy planowane do realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
§4

Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

A) Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 71.970 zł. w/tym:
1. W rozdziale 75020 „ Starostwa powiatowe” o kwotę 10.000 zł w związku z

otrzymaniem od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego decyzji
nr DROŚ.R.JZ.3041-3/2010 z dnia 14 czerwca 2010r. o przyznaniu dotacji dla
Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i
oprogramowania.
2.

W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 14.025 zł. a w rozdziale
80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 19.825 zł. Środki to otrzymana refundacja
wydatków z Ministerstwa Finansów poniesionych w latach 2008 i 2009 na
realizację inwestycji „ Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w
Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej
na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”. Środki te przeznacza
się na prace dodatkowe wynikłe podczas realizacji inwestycji.

3.

W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 20.920 zł. przekazanych do
budżetu powiatu przez ZSZ w Barlewiczkach jako środki otrzymane ze sprzedaży
majątku ruchomego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Panią dyrektor
środki te rezerwuje się na zakup samochodu do przewozu uczniów na zajęcia
praktyczne.

4.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków przy realizacji inwestycji z pkt. 2.
W budżecie kwota 14.694 zł. została zarezerwowana jako zwiększony wkład
Powiatu na część wydatków niekwalifikowanych w § 6059 a winna być
zarezerwowana w § 6050. Wydatek niekwalifikowany dotyczy elewacji
budynku w ZSZ w Barlewiczkach w części zamieszkałej przez woźnego szkoły.

5.

Dokonuje się przesunięcia wydatków inwestycyjnych w wysokości 45.265 zł. z
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku
Sztum – Postolin w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i
turystycznej obszaru Dolnego Powiśla” na rzecz zadania „ Modernizacja dróg w
ramach Narodowego Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Kwota to

wydatki na prace dodatkowe przy inwestycji zgodnie z protokołem konieczności z
dnia 17.08.2010r.
6.

Wprowadzona zmiany w planie projektu „Uwierz w siebie” realizowanego ze
środków UE zgodnie ze złożonym wnioskiem.

7.

Wprowadza się do budżetu zadanie „ Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich
unikać” w kwocie 7.200 zł. współfinansowane ze środków UE , które jest
realizowane na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Tczew. Projekt
nie wymaga finansowego wkładu własnego.

