Uchwała nr LIV /347/ 2014
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2014 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ) oraz art. 211, art. 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o kwotę 505.917 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budŜetowych po zmianie wynosi 46.756.739 zł, w tym :
a) dochody bieŜące zwiększono o 505.917 zł. Plan dochodów bieŜących po zmianie wynosi 42.671.815 zł;
b) plan dochodów majątkowych wynosi 4.084.924 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o kwotę 245.917 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały. Plan wydatków budŜetowych po zmianie wynosi 47.514.951 zł , w tym:
a) wydatki bieŜące zwiększono o 505.917 zł. Plan wydatków bieŜących po zmianie wynosi 41.352.552 zł;
b) wydatki majątkowe zmniejszono o 260.000 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi
6.162.399 zł.
§2

1. Ustala się deficyt budŜetu Powiatu w wysokości 758.212 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami
jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów
i poŜyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budŜetu powiatu w wysokości 1.553.988 zł oraz rozchody budŜetu powiatu w wysokości
795.776 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale nr LIII /

343

/ 2014 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26 września 2014 roku, w sprawie

zmiany budŜetu na 2014 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem nr 4 do uchwały.
§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sztumie.

UZASADNIENIE
1. W rozdziale 81030 „Szkoły zawodowe” , wprowadza się do budŜetu projekt finansowany ze środków UE
„Erasmus+ - Zdobywanie doświadczenia w Europie – praktyki zawodowe”. Projekt realizowany

jest

przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach dofinansowanie wynosi 425.917 zł. i stanowi 100 % wydatków kwalifikowalnych.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące o kwotę 30.000 zł; w rozdziale 85403. Osiągnięte ponad plan
dochody, to odpłatność gmin z terenu powiatu sztumskiego za dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Uśnicach. Środki przeznacza się na wydatki bieŜące jednostki.
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące w Starostwie Powiatowym w Sztumie o kwotę 40.000 zł. Jednostka
osiągnęła większe dochody w porównaniu do panu budŜetu na 2014 roku. Źródłem dodatkowych dochodów jest
odpłatne wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych. Środki przeznacza się na wydatki bieŜące jednostki- zakup dowodów i tablic rejestracyjnych.
4.

Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 10.000 zł., na
podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum z dnia 25.09.2014 roku, o udzieleniu pomocy
finansowej Powiatowi na utrzymanie obiektów kompleksu sportowego Orlik.

5.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 280.000 zł. planowanych na realizację zadania inwestycyjnego
„LUKS-usowa szkoła w Uśnicach – redukcja emisji CO2 poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach”. Zadanie zostało przełoŜone do
realizacji na 2015 rok, w związku z koniecznością poprawy dokumentacji projektowej, tak aby w wyniku
wykonania inwestycji został osiągnięty efekt ekologiczny. Na poprawę dokumentacje przeznacza się kwotę
30.000 zł.

Zadanie w kwocie 224.000 zł.

miała być finansowane z poŜyczki z Funduszu Ochrony

Środowiska, w związku z przełoŜeniem inwestycji na 2015 rok, z budŜetu na 2014 rok zdejmuje się
planowaną do zaciągnięcia poŜyczkę.
6.

Przesuwa się kwotę 80.000 zł. z rozdziału 85111 do rozdziału 70005. W związku z zakończeniem okresu
likwidacji SPZOZ w Sztumie, do mienia i zarządu

Starostwa Powiatowego w Sztumie przyjmuje się

nieruchomości przy ul. Reja 12 w Sztumie nie wydzierŜawione Szpitalom Polskim SA w Katowicach. Środki
przeznaczone zostaną między innymi na remont dachu budynku oraz usunięcie awarii kanalizacji.
7.

Na podstawie złoŜonego wniosku przez Dyrektora SOSW w Kołozębiu dokonuje się zmiany w planie jednostki między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.

8.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - zaplanowane w kwocie
10.000 zł, na pomoc finansową dla Gminy Sztum na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”- Remont ul. Reymonta w Czerninie Gmina
Sztum droga gminna nr 218522. Gmina nie zwróciła się o dofinansowanie projektu, ze względu na brak
dofinansowania z BudŜetu Państwa.

