U C H W A Ł A Nr XXXV/211/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 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 dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 290.000 zł
- w dziale 630 TURYSTYKA
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 172.500 zł
środki otrzymane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 dla Łobeskiego Centrum Turystyki,
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 50.000 zł
środki otrzymane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 dla Zespołu Szkół w Łobzie,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 67.500 zł
środki otrzymane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 dla Domu Pomocy Społecznej w Resku.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 290.000 zł
- w dziale 630 TURYSTYKA
rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 172.500 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Przebudowa Łobeskiego Centrum Turystyki –
II etap,, ( nr 176/KW/2005 )
z tego: wydatki majątkowe
172.500 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
172.500 zł,
- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 50.000 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,, Unowocześnienie i modernizacja pracowni
przedmiotowych w Zespole Szkół w Łobzie ,, ( nr 220/KW/2005 )
z tego: wydatki majątkowe
50.000 zł,
w tym: zakupy inwestycyjne
50.000 zł,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 67.500 zł
z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,, Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych
oraz higieniczno- sanitarnych Domu Pomocy Społecznej w Resku ,, ( nr 177/KW/2005 )
z tego: wydatki majątkowe
67.500 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
67.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 280.000 zł,
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 280.000 zł,
Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 39.500 zł,
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 39.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 21.213.101 zł
z tego:
- dochody własne – 4.141.298 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 9.391.756 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami – 3.145.955 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.538.334 zł,

-

-

dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 500 zł,
dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego – 626.198 zł,
dotacje z funduszy celowych – 772.723 zł,
dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego – 253.992 zł,
środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych – 122.891 zł,
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane
z innych źródeł – 219.454 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 28.891.376 zł
z tego:
- na realizację zadań własnych – 18.362.391 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 3.145.955 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 – 626.198 zł,
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych –
772.723 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego – 253.992 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych
– 122.891 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane
z innych źródeł – 5.387.272 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych
źródeł – 219.454 zł.
§ 5. Źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach stanowi kredyt
bankowy, pożyczka na prefinasowanie projektu oraz wolne środki jako nadwyżka
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXV/211/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2005r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2005r.
Dochody
Dział

Rozdział

§

1.

2.

3.

Ogółem: (własne, zlecone
i realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
i org. adm. rządowej)

W tym: (zlecone i realizowane
na podstawie porozumień
między j.s.t. i org. adm.
rządowej)

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

4.

5.

6.

7.

630

172.500
172.500
172.500
50.000
50.000
50.000
67.500
67.500
67.500
290.000

63003
6430
801
80120
6430
852
85202
6430
Ogółem:

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.
Wydatki
Dział

Rozdział

1.

2.

630
63003
801
80120
852
85202
Ogółem:

Ogółem: (własne, zlecone
i realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
i org. adm. rządowej)

W tym: (zlecone i realizowane na
podstawie porozumień między
j.s.t. i org. adm. rządowej)

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

3.

4.

5.

6.

172.500
172.500
50.000
50.000
67.500
67.500
290.000

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV/211/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 29 września 2005r.

Zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2005r.
Dochody
Dział

Rozdział

§

1.

2.

3.

750
75020
0870

Ogółem: (własne, zlecone
i realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
i org. adm. rządowej)

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

4.

5.

6.

7.

280.000
280.000
280.000

756
75618
0420
Ogółem:

W tym: (zlecone i realizowane
na podstawie porozumień
między j.s.t. i org. adm.
rządowej)

280.000

280.000
280.000
280.000
280.000

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.

Wydatki
Dział

Rozdział

§

1.

2.

3.

Ogółem: (własne, zlecone
i realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t.
i org. adm. rządowej)

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

4.

5.

6.

7.

750

29.500
29.500
29.500
10.000
10.000
10.000

75020
6050
754
75411
6060
757
75702
8070
Ogółem:

W tym: (zlecone i realizowane
na podstawie porozumień
między j.s.t. i org. adm.
rządowej)

39.500
39.500
39.500
39.500

39.500

UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie zawiera
zmiany budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok podyktowane:
1/ Pismem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr DPR/V/ER/0724/21/05
z dnia 29.08.2005 r. w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 172.500 zł w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w
roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ,,Przebudowa
Łobeskiego Centrum Turystyki – II etap,, ( nr 176/KW/2005 ).
2/
Pismem
Wicemarszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego
Nr
DPR.I.PS.0724/KW/29/05 z dnia 19.08.2005 r. w sprawie przyznania dofinansowania
w kwocie 50.000 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na
realizację projektu pn. ,,Unowocześnienie i modernizacja pracowni przedmiotowych w
Zespole Szkół w Łobzie,, ( nr 220/KW/2005 ).
3/
Pismem
Wicemarszałka
Województwa
Zachodniopomorskiego
Nr
DPR.I.PS.0724/KW/29/05 z dnia 19.08.2005 r. w sprawie przyznania dofinansowania w
kwocie 67.500 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 w roku budżetowym 2005 z przeznaczeniem na
realizację projektu pn. ,,Przystosowanie pomieszczeń mieszkalnych oraz higieniczno –
sanitarnych Domu Pomocy Społecznej w Resku,, ( nr 177/KW/2005 ).
4/ Zmianami planu dochodów w kwocie 280.000 zł dotyczących:
a/ zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 280.000 zł
z ponadplanowych dochodów
osiągniętych z
tytułu opłat komunikacyjnych oraz
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 280.000 zł z tytułu sprzedaży składników
majątkowych, gdyż w budynku na ul. Bema 27 z dniem 1 sierpnia 2005 r. uruchomiono
Centrum Integracji Społecznej.
5/ Zmianami planu wydatków w kwocie 39.500 zł dotyczących:
a/ zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę 29.500 zł
z przeznaczeniem na remont instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych oraz na
wykonanie elewacji budynku Starostwa Powiatowego oraz zwiększenia planu wydatków
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie o kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na zakup mebli z oszczędności osiągniętych z tytułu spłaty odsetek od
zaciągniętych kredytów.

