Uchwała nr VI / 43

/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d 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 i 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 366.025 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 49.280.927 zł, w tym :
a) dochody bieżące 38.929.043 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 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 391.106 zł.
b) dochody majątkowe 10.351.884 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 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 4.403.884 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 366.025 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 54.010.058 zł , w/tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 38.382.413 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 32.786.939 zł. w/tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.958.118 zł
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.828.821 zł.

- dotacje na zadania bieżące 896.372 zł.;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.177.757 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 404.122 zł.
- wydatki na obsługę długu powiatu 400.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 717.223 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 15.627.645 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 7.531.665 zł.
§2
1. Deficyt budżetu Powiatu Sztumskiego w wysokości 4.729.131 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Zwiększa się przychody budżetu w postaci nadwyżki ( wolne środki ) z lat ubiegłych o kwotę 1.062.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 1.062.000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3
1. W uchwale nr V/ 37 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu na 2011 rok w § 11 dodaje się pkt. 3 o następującej treści : Ustala się roczny limit
udzielonych pożyczek z budżetu powiatu na 2011 rok w wysokości 1.062.000 zł., natomiast w § 12
„Upoważnia się Zarząd do” dodaje się pkt. 4 o następującej treści: udzielania pożyczek z budżetu
powiatu do kwoty 1.062.000 zł.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. W związku z tym, że Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
zostały zlikwidowane z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku DZ. U.
157 poz. 1241 - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 8, stan środków
pieniężnych z rachunku funduszu przekazuje się do budżetu powiatu w wysokości 292.266 zł.
Środki te przeznacza się na wykonanie prac „ opracowanie numerycznej obiektowej mapy
zasadniczej dla terenu miasta Sztum oraz terenów zurbanizowanych gminy Sztum wraz z
założeniem numerycznej warstwy sieci energetycznej dla terenów gminy Sztum, dla których brak
jest mapy zasadniczej”.
2. Wprowadza się zmiany do budżetu na zadanie „ Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”

współfinansowanego ze środków UE , które jest realizowane na podstawie podpisanego
porozumienia z Powiatem Tczew. Projekt nie wymaga finansowego wkładu własnego. Kwotę
30.000 zł. dochodów i wydatków bieżących przesuwa się na dochody i wydatki majątkowe z
przeznaczeniem na zakup kart chipowych z czytnikami oraz serwer z oprogramowaniem.
3. Na podstawie podpisanej umowy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku nr POKL 06.01.0222-013/10-00 na realizację projektu „Nowe etaty – kontynuacja II” realizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wprowadza się dochody 73.756 zł. i wydatki na realizację projektu w
wysokości 86.775 zł. Wkład własny do projektu w wysokości 13.019 zł. został zarezerwowany w rezerwie
celowej. W związku ze stanowiskiem RIO w Gdańsku z dnia 23.10.2008r. „ Zmiany w planie dochodów i
wydatków budżetu jst związane z uzyskaniem i wydatkowaniem dotacji rozwojowych na szczeblu
powiatowym i gminnym należą do wyłącznej kompetencji ich organów stanowiących” – po stronie
wydatkowej projektu uwzględniono również wkład własny z rezerwy celowej. Wprowadzenie projektu do
budżetu PUP Sztumie z/s w Dzierzgoniu powoduje zmiany budżetu jednostki w rozdziale 85333.

