Uchwała nr IV / 24 / 2010
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 292.050 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 45.850.087 zł. w/tym :
a) dochody bieżące 37.003.389 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 807.416 zł.
b) dochody majątkowe 8.846.698 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 6.034.227 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 792.050 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 50.533.974 zł. w/tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 36.254.248 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 31.081.695 zł. w/tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.676.423 zł
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.405.272 zł.

- dotacje na zadania bieżące 899.814 zł.;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.048.267zł.
- 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 827.614 zł.
- wydatki na obsługę długu powiatu 200.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 196.858 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 14.279.726 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 9.460.333 zł.
§2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.683.887 zł, który zostanie pokryty
przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 8.519.519 zł oraz rozchody budżetu
powiatu w wysokości 3.835.632 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zmniejszenie
wydatków wpływa na zmniejszenie przychodów.

§3
W uchwale nr LI / 317 / 2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 10 listopada 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów ST4-4820/53/2010 oraz na podstawie pisma

1.

ST5/4822/42p/BKU/10 wprowadza się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 47.950 zł.
jest to ostateczna wielkość subwencji ogólnej. Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie
wydatków jednostek budżetowych w/tym:
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kołozębiu 8.000 zł ( zakupy okien i drzwi )
- Zespół Szkół w Sztumie

19.950 zł.( opłata za energię elektryczną i cieplną),

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 20.000 zł. ( wynagrodzenia ).
2.

Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w zakresie realizowanych zadań
inwestycyjnych:
A)

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów
informatycznych” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w
wysokości 6.574 zł. Środki na tan cel – otrzymana dotacja celowa od Wojewody
Pomorskiego zostały wprowadzone do budżetu powiatu na podstawie decyzji
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I - 3050/134/MZ/2010 z dnia
16.11.2010r. uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 59/2010 z dnia 03.12.2010r.

B)

Przesuwa się wydatki z zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3141G na odcinku
Sztum – Postolin” w wysokości 130.000 zł. na wydatki bieżące – odśnieżanie dróg
powiatowych oraz kwotę 26.900 zł. na przygotowanie dokumentacji do projektu
Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” planowanego do realizacji w 2011r. Zadanie te wprowadza się do
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

C)

Zmniejsza się wydatki i uaktualnia się Wieloletni Plan Inwestycyjny do zadania
„Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach programu –
osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”
o kwotę 440.000 zł.
Na podstawie aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji zmniejsza się wydatki
na inwestycje i uaktualnia WPI.

D)

Usuwa się z WPI i budżetu zadnie „Budowa wieży widokowej w miejscowości Biała
Góra w celu aktywizacji mieszkańców powiatu sztumskiego w kierunku rozwoju
turystyki na bazie unikalnych walorów rekreacyjnych regionu Doliny Dolnej Wisły”.
Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków UE i nie będzie realizowany.

