UCHWAŁA NR XXXIX/232/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1868), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, 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 2017 roku poz. 2077) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co
następuje:
§1
1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 173.759 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1
do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 54.147.127 zł w tym:
a) plan dochodów bieżących zwiększono o 173.759 zł.
Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 41.935.484 zł;
b) plan dochodów majątkowych wynosi 12.211.643 zł.

2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 173.759 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2
do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 62.492.575 zł,
w tym:
a) plan wydatków bieżących zwiększono o 173.759 zł.
Plan po zmianie wynosi 40.576.309 zł;
b) plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 21.916.266 zł.
§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.345.448 zł, który zostanie sfinansowany
zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości
345.448 zł.
§3
1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 9.265.448 zł
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 920.000 zł .
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały

§4
W uchwale Nr XXXVIII/224/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok § 4 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości 21.916.266 zł ”, zgodnie z
Załącznikiem nr 4 do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

UZASADNIENIE

1.

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85395 „Pozostałe działania z
zakresu polityki społecznej”, w wysokości 173.759 zł, na realizację projektu przez PUP
w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie sztumskim (II)”, oraz „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie
sztumskim (II)”, w wyniku podpisanego aneksu do umowy na realizację projektu.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 185.252 zł, na:

● zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław”, planowane do realizacji w rozdziale 90095.
Zmiana

spowodowana

jest

rozstrzygnięciem

zamówienia

publicznego

na

termomodernizację budynku SOSW w Kołozębiu w wysokości 150.252 zł,
● zadanie inwestycyjne „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do
praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb
uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego
kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku
pracy” w wysokości 35.000 zł. Środki zabezpiecza się na czynności związane z zamianą
działek (wycenę, sporządzenie aktów notarialnych oraz ewentualną dopłatę do
nieruchomości ), w związku z realizacją inwestycji.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca 2018 roku wyraził zgodę na
zwiększenie wydatków inwestycyjnych wymienionych w pkt. 2 z rezerwy celowej na
wydatki inwestycyjne.

