Uchwała nr XVIII/122/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.
Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 165 ust. 2 i art. 166 ust. 4 ustawy o
finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Rada
Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 37.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do
uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 27.818.720 zł .
2. Zwiększa się się plan wydatków budżetowych o kwotę 37.700 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 31.397.220 zł .
§2
Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku na rachunkach bankowych dochodów
własnych o kwotę 74.181 zł. , ponadto zmienia się plan dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
§3
1. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na rok 2008 o kwotę 7.441 zł i zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4
do uchwały.
2. Zwiększa się stan funduszu na początek roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2008 o kwotę 46.019 zł i zmienia się zgodnie z
załącznikiem nr 5 do uchwały.
§4
W uchwale nr XVI/109/2007 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku załącznik
nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne 2008 roku oraz wieloletnie programy planowane do
realizacji przez powiat sztumski" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
UZASADNIENIE

I. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 37.700 zł. Zwiększenia dokonuje się na
wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Szkoła zaplanowała
przeprowadzenie odpłatnego kursu prawa jazdy dla uczniów szkoły oraz kursu na zlecenie
PUP w Dzierzgoniu „Mój biznes” skierowanego do bezrobotnych chcących założyć
działalność gospodarczą.
II. Zmienia się plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach na podstawie
złożonego wniosku. Kwotę 10.000 zł. przeznacza się na wydatki inwestycyjne – wykup
samochodu z leasingu. W budżecie na 2008 roku jednostka nie zaplanowała środków na
wykup samochodu z leasingu.
III. Ponadto dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych.
Dochody zmniejsza się o kwotę 7.100 zł. z tytułu zmniejszenia przez jednostki planowanych
dochodów oraz zwiększa się wydatków o kwotę 58.105 zł. tytułem zmiany stanu środków
pieniężnych na rachunkach bankowych w porównaniu do pierwotnych założeń na początek
roku o 74.181 zł. i na koniec roku o 8.976 zł.
Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2008 rok,
a faktycznym stanem środków na kontach rachunków dochodów własnych poszczególnych
jednostek organizacyjnych na koniec 2007 roku.
Planowany stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych na
koniec 2008 roku wyniesie 32.513 zł.

IV. Dokonuje się zwiększenia stanu funduszy celowych na początek roku o kwotę 53.460 zł:
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 7.441 zł.
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
o kwotę 46.019 zł
Zmiany wynikają z różnic między założeniami w uchwale budżetowej na 2008 rok,
a faktycznym stanem środków na kontach funduszy celowych na koniec 2007 roku.

