UCHWAŁA NR XXVII / 151 / 2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. 2016. poz. 814), oraz art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) Rada Powiatu
Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1.

Zwiększa się plan dochodów budŜetowych o 78.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do

uchwały. Plan dochodów budŜetowych po zmianie wynosi 45.879.981 zł, w tym :
a) dochody bieŜące zwiększono o 78.000 zł. Plan dochodów bieŜących po zmianie wynosi
42.302.755 zł;
b) plan dochodów majątkowych wynosi 3.577.226 zł.
2.

Zwiększa się plan wydatków budŜetowych o 78.000 zł. zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały. Plan wydatków budŜetowych po zmianie wynosi 48.867.950 zł , w tym:
a) wydatki bieŜące zwiększono o 78.000 zł. Plan wydatków bieŜących po zmianie wynosi
39.512.294 zł;
b) Plan wydatków majątkowych wynosi 9.355.656 zł.

§2
Ustala się deficyt budŜetu powiatu w wysokości 2.987.969 zł, który zostanie sfinansowany:
1.

NadwyŜka z lat ubiegłych 2.000.000 zł

2.

PoŜyczka w wysokości 203.598 zł

3.

Wolnymi środkami w wysokości 784.371 zł.

§3

1.

Ustala się przychody budŜetu powiatu w wysokości 3.667.969 zł

2.

Ustala się rozchody budŜetu powiatu w wysokości 680.000 zł .
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale nr XXVI/ 144 / 2016 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok załącznik nr 4 „Wydatki inwestycyjne
na rok 2016” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5
W uchwale nr

XIV/ 90 / 2015 Rady

Powiatu Sztumskiego

z dnia

29 grudnia

2015 roku

w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2016 rok §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
” Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŜetowych: przychody

1.754.000 zł , koszty 1.754.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§7

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące o kwotę 63.000 zł w rozdziale 85403 w SOSW
w Uśnicach. 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.

2. Zwiększa się dochody bieŜące o kwotę 10.000 zł. Środki to otrzymane dotacje od gmin
na realizację zadania „ Izby wytrzeźwień” na podstawie podpisanych porozumień z
gminami z terenu powiatu sztumskiego.

3. Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące w rozdziale 60014 o kwotę 5.000 zł. Środki
finansowe to dotacja celowa otrzymana w formie pomocy finansowej od Gminy Mikołajki
Pomorskie na wykonanie chodnika w Pierzchowicach.

4.

Na podstawie złoŜonego wniosku
Wychowawczego

przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -

w Kołozęniu dokonuje się przesunięcia planu wydatków między

działami z działu 801 do działu 854 zgodnie z uprawnieniami.

5. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŜetowego o

kwotę 164.000 zł zgodnie ze złoŜonym wnioskiem.
6. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych działań przez Zarząd Powiatu
Sztumskiego.

