U C H W A Ł A Nr XXIX/179/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 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,
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 717.246 zł
- w dziale 630 TURYSTYKA
rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę 38.400 zł,
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 880 zł,
- w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16.900 zł,
- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozdział 71015 Nadzór budowlany
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.600 zł,
- w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł,
- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 Rezerwy o kwotę 28.562 zł,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.971 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 114.132 zł,
rozdział 85204 Rodziny zastępcze
§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 317.602 zł,

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 100.000 zł,
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 41.999 zł,
§ 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powstałego w wyniku zmian, o których mowa
w § 1 będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
§ 3. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 18.862.321 zł
z tego:
- dochody własne – 3.523.355 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 9.283.379 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami – 3.105.416 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.074.000 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego – 498.788 zł,
- środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 122.891 zł,
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
253.992 zł.
Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 21.826.013 zł
z tego:
- na realizację zadań własnych – 17.844.426 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 3.105.416 zł,
- na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej – 500 zł,
- na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego – 498.788 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych
– 122.891 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – 253.992 zł.

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 15 do uchwały Nr XXVI/151/04 z dnia 17 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok, który
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie
w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok wynika z rozliczenia wyniku
finansowego za 2004 rok, który stanowi wartość dodatnią 717.246 zł.
O ww. kwotę proponujemy zwiększyć wydatki budżetowe na 2005 rok.

