Uchwała nr XVI /

98 / 2011

Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 listopada 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 22.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan
dochodów budżetowych po zmianie wynosi 49.274.072 zł, w tym :
a)

dochody bieżące

40.014.806 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 1.017.543 zł;
b)

dochody majątkowe

9.259.266 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 5.364.921 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan
wydatków budżetowych po zmianie wynosi 52.943.517 zł , w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 38.701.753 zł, w tym:
- wydatki jednostek budżetowych 32.731.708 zł. w tym:
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.649.537 zł,
* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.082.171 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.167.472 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.359.707 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego 1.042.866 zł;
- wydatki na obsługę długu powiatu 400.000 zł;
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 0,00 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości 14.241.764 zł;
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań jednostki samorządu terytorialnego 8.132.434 zł.

§2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.669.445 zł, który zostanie pokryty przychodami z
zaciągniętego kredytu.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 7.134.827 zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości
3.465.382 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3
W uchwale nr XIV / 91 /2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2011 rok załącznik nr 4 „ Dotacje z budżetu na zadania własne powiatu realizowane przez

podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 4
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
1. Zwiększa się bieżące wydatki budżetowe o kwotę 2.000 zł. w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień”
z przeznaczeniem na opłaty dla Gminy Elbląg za realizowanie zadania „Izby wytrzeźwień”. Źródłem
finansowania wydatków jest zwiększenie dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenie
finansowe”. Są to odsetki zgromadzone od środków na rachunkach bankowych, większe niż
zakładano w związku z zakładaniem lokat terminowych na początku roku.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dokonuje się przesunięć
wydatków z rozdziału 85410 do rozdziału 80130. Powodem wprowadzonych zmian jest dostosowania
planu do faktycznych potrzeb jednostki.
3. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu dokonuje się
przesunięć wydatków z rozdziału 80102 i 80121 do rozdziału 85403. Powodem wprowadzonych
zmian jest zwiększenie wydatków w internacie w związku z większą liczbą grup od września 2011r.
4. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach dokonuje się
przesunięć wydatków z rozdziału 85403 do rozdziału 80134. Powodem wprowadzonych zmian jest
powrót pracowników z urlopu macierzyńskiego.
5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 20.000 zł.. Na podstawie
podpisanego porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku kwotę
20.000 zł. przeznacza się na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia
Straży Pożarnej.

