U C H W A Ł A Nr XIX/112/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2004 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162
poz.
1568
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 2.000 zł
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu o kwotę 2.000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 774.326 zł
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę
16.000 zł,
- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 743.326 zł,
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85495 Pozostała działalność
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwotę 15.000 zł,

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 502.000 zł

- w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA
rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 500.000 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Resku
z tego: wydatki majątkowe
500.000 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
500.000 zł,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków
z tego: wydatki bieżące
2.000 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
2.000 zł,
§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 774.326 zł
- w dziale 630 TURYSTYKA
rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 271.596 zł,
z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie Łobeskie Centrum Turystyki –
modernizacja budynku i wyposażenie
z tego: wydatki majątkowe
271.596 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
271.596 zł,
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 16.000 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie KP PSP w Łobzie
z tego: wydatki bieżące
16.000 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
16.000 zł,
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 76.630 zł
z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych.
z tego: wydatki bieżące
76.630 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
76.630 zł,
- w dziale 853 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85304 Rodziny zastępcze o kwotę 395.100 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych
z tego: wydatki bieżące
395.100 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
395.100 zł,

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85495 Pozostała działalność

z przeznaczeniem udzielenie pomocy finansowej na działalność związaną z podnoszeniem
i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko
- wiejskich o kwotę 15.000 zł,
z tego: wydatki bieżące
15.000 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
15.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 77.934 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 77.934 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 6. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 18.071.329 zł
z tego:
- dochody własne – 3.234.150 zł,
- subwencje z budżetu państwa -8.985.279 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami – 3.199.900 zł,
- dotacje na realizacje zadań własnych powiatu – 2.637.000 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 15.000 zł.
Wydatki budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 17.991.329 zł
z tego:
-

na realizację zadań własnych – 14.776.429 zł,
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 3.199.900 zł.
na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
– 15.000 zł.

§ 7. Nadwyżka budżetowa w wysokości 80.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę raty kredytu
zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. O/Drawsko Pomorskie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/112/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2004r.
Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2004r.

Dział

Rozdział

1.

2.

Dochody
Ogółem: (własne, zlecone
W tym: (zlecone i realizowane
i realizowane na podstawie
na podstawie porozumień
porozumień między j.s.t.
między j.s.t. i org. adm.
i org. adm. rządowej)
rządowej)
Zmniejszenia Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
3.

4.

754

5.

6.

16.000
16.000
743.326
743.326

75411
758
75801
852

16.000
16.000

2.000
2.000

85201
854
85495
Ogółem:

2.000

15.000
15.000
774.326

16.000

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Dział

Rozdział

1.

2.

Wydatki
Ogółem: (własne, zlecone
W tym: (zlecone i realizowane
i realizowane na podstawie
na podstawie porozumień
porozumień między j.s.t.
między j.s.t. i org. adm.
i org. adm. rządowej)
rządowej)
Zmniejszenia Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
3.

630

271.596
271.596
16.000
16.000
76.630
76.630

63001
754
75411
801
80195
851
85111
852
85201
85204

500.000
500.000
2.000
2.000

854
85495
Ogółem:

4.

502.000

5.

6.

16.000
16.000

395.100
395.100
15.000
15.000
774.326

16.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/112/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2004r.
Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.

Dział

Rozdział

1.

2.

754
75411
757
75702
758
75818
801
80120
80195

Wydatki
Ogółem: (własne, zlecone
W tym: (zlecone i realizowane
i realizowane na podstawie
na podstawie porozumień
porozumień między j.s.t. i
między j.s.t. i org. adm.
org. adm. rządowej)
rządowej)
Zmniejszenia Zwiększenia
Zmniejszenia
Zwiększenia
3.

2.451
2.451
57.410
57.410
1.200
1.200
16.873

5.

2.451
2.451
57.410
57.410

6.

2.451
2.451

2.451
2.451

2.451

2.451

8.369
8.369

16.873

854
85410
921
92114
Ogółem:

4.

77.934

8.504
8.504
1.200
1.200
77.934

