U C H W A Ł A Nr XXI/124/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 czerwca 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, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2004 rok o kwotę 2.468.446 zł
- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.468.446 zł
z przeznaczeniem współfinansowanie projektu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z
Resko – Węgorzyno w km 10+000-22+795”
z tego: wydatki majątkowe
2.468.446 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
2.468.446 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Ww. zastaną pokryte z zaciągniętego kredytu bankowego.
§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2004r. po zmianach w wysokości – 18.128.758 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 – 3.257.329 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 – 20.517.204 zł
z tego:
- na realizację zadań własnych – 17.244.875 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 3.257.329 zł,
- na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
– 15.000 zł.

§ 3. Źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach stanowi kredyt
bankowy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/124/04
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 17 czerwca 2004r.
Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2004r.
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UZASADNIENIE

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu
Łobeskiego ma na celu umożliwienie przystąpienia do udziału we współfinansowaniu
projektu - zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko – Węgorzyno w km
10+000-22+795”. Ww. zadanie zostanie sfinansowane długoterminowym kredytem
bankowym, który będzie spłacany z oszczędności powstałych po reorganizacji Zarządu Dróg
Powiatowych
w Łobzie.

