Uchwała nr XIV / 86 / 2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2015 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. Zmniejsza się plan dochodów budŜetowych o 229.463 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Plan dochodów budŜetowych po zmianie wynosi 47.599.627 zł, w tym :
a) dochody bieŜące zmniejszono o 229.425 zł. Plan dochodów bieŜących po zmianie wynosi
42.977.447 zł;
b) dochody majątkowe zmniejszono o 38 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianie
wynosi 4.622.180 zł.
2.

Zmniejsza się plan wydatków budŜetowych o 130.308 zł. zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały. Plan wydatków budŜetowych po zmianie wynosi 48.893.852 zł , w tym:
a) wydatki bieŜące zmniejszono o 269.425 zł. Plan wydatków bieŜących po zmianie wynosi
39.946.150 zł;
b) wydatki majątkowe zwiększono o 139.117 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie
wynosi 8.947.702 zł.

§2

Ustala się deficyt budŜetu powiatu w wysokości 1.294.225 zł, który zostanie sfinansowany:
1.

poŜyczka w wysokości 150.000 zł

2.

wolnymi środkami w wysokości 1.144.225 zł.

§3
Ustala się przychody budŜetu powiatu w wysokości
w wysokości 560.000 zł .
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

1.854.225 zł

oraz rozchody budŜetu powiatu

§4

W uchwale nr XIII / 72 / 2015 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie zmiany
budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2015 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne na rok 2015” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

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

UZASADNIENIE

1.

Zwiększa się dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095
„Pozostała działalność” w wysokości 65.645 zł. z tytułu:
A. Powiat Sztumski otrzymał dotację na podstawie art. 411 ust. 1 pkt 2d – Prawo Ochrony Środowiska
za

demontaŜ

pojazdów wycofanych z eksploatacji (pojazdów porzuconych przez właścicieli

i przejętych na mienie powiatu na podstawie wyroków sądowych ) w wysokości 40.000 zł.
B. Refundacji poniesionych wydatków na przygotowanie dokumentacji do projektu „Poprawa
efektywności energetycznej

w obiektach uŜyteczności publicznej na terenie Powiśla i śuław”

w wysokości 25.645 zł.
2.

Zmniejsza się dochody i wydatki budŜetowe w rozdziale 85395 o kwotę

222.345 zł. planowanych

w ramach realizacji projektów:
A. „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaŜ” o kwotę 145.644 zł.
B. „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkol-

nictwa zawodowego” o kwotę 48.254 zł.
C. „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans
edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego”
o kwotę 28.447 zł.
W związku z zakończeniem projektów plany dostosowuje się do faktycznego wykonania.

3.

Zmniejsza się dochody i wydatki budŜetowe w rozdziale 60014 o kwotę 25.683 zł. i w rozdziale 75020
o kwotę 47.080 zł, planowane na przygotowanie dokumentacji na:
a.

Plan zrównowaŜonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla MOF Malbork - Sztum

b.

Studium Rozwoju Ekonomii Społecznej na terenie MOF Malbork - Sztum

c.

System Identyfikacji Wizualnej i Informacji MOF Malbork - Sztum

W związku z zakończeniem projektu plan dostosowuje się do faktycznego wykonania.

4.

Na podstawie złoŜonego wniosku przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Uśnicach , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozęniu oraz Dyrektora
Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach , dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami z działu 854 do działu 801 zgodnie z uprawnieniami.

5.

Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę
164.800 zł. na wymianę dachu – budynek rehabilitacji w Sztumie w rozdziale 70005.

6.

Aktualizuje się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

