U C H W A Ł A Nr XXXI/193/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 maja 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 532.933 zł
- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 492.000 zł,
- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.275 zł,
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
o kwotę 34.698 zł,
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.960 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 532.933 zł.
- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 492.000 zł
z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby dla powiatowej służby geodezyjnej
i kartograficznej
z tego: wydatki majątkowe
492.000 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne
492.000 zł,

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.275 zł
z przeznaczeniem na zakup paliwa opałowego
z tego: wydatki bieżące
1.275 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
1.275 zł,
- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 34.698 zł
z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Polsko – niemieckie szkolenie internetowe
Łobez – Stralsund 2004”
z tego: wydatki bieżące
34.698 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
34.698 zł,
- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.960 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą stypendiów z Agencji Nieruchomości Rolnej
dla uczniów
z tego: wydatki bieżące
4.960 zł,
w tym: wydatki rzeczowe
4.960zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 4.755 zł,
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 4.755 zł,
Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 37.868 zł,
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2005 rok o kwotę 37.868zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dochody budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 25.313.623 zł
z tego:
- dochody własne – 3.730.298 zł,
- subwencje z budżetu państwa – 9.391.756 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami – 3.140.816 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 2.156.998 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– 500 zł,
- dotacje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
– 506.168 zł,
- dotacje z funduszy celowych – 492.000 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 – 34.698 zł,
środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane
z innych źródeł – 5.483.506 zł,

Wydatki budżetu powiatu na 2005r. po zmianach w wysokości – 28.277.315 zł
z tego:
- na realizację zadań własnych – 18.242.744 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
– 3.140.816 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 – 506.168 zł,
- na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych
– 122.891 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskiwane z innych
źródeł – 34.698 zł,
- na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych powiatów, pozyskiwane
z innych źródeł – 5.483.506 zł,
- na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – 253.992 zł.
- na realizację zadań finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych –
492.000 zł,
§ 5. Zmienia się treść załącznika Nr 13 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 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Źródło sfinansowania wydatków nie mających pokrycia w dochodach stanowi kredyt
bankowy oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXI/193/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 maja 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.

710

492.000
492.000
492.000
1.275
1.275
1.275
34.698
34.698
34.698
4.960
4.960
4.960
532.933

71012
6260
852
85202
0970
853
85333
2701
854
85415
0970
Ogółem:

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.
Wydatki
Dział

Rozdział

1.

2.

710
71012
852
85202
853
85333
854
85415
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.

492.000
492.000
1.275
1.275
34.698
34.698
4.960
4.960
532.933

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/193/05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 30 maja 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.

854

4.755
4.755
4.755
4.755

85415
0970
Ogółem:

4.755
4.755
4.755
4.755

Zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2005r.
Wydatki
Dział

Rozdział

1.

2.

600
60014
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.

37.868
37.868
37.868

37.868
37.868
37.868

37.868
37.868
37.868

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia .... maja 2005r.

Plany finansowe funduszy celowych na 2005 rok
w złotych

Przychody
Dział Rozdz.

710

71030

Wydatki
§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

90011

Dział Rozdz.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

747 677

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

747 677 710

Stan funduszu obrotowego na początek roku

457 677

0830 Wpływy z usług

900

Kwota

0920 Pozostałe odsetki
2960 Przelewy redestybucyjne
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan funduszu obrotowego na początek roku
0690 Wpływy z różnych opłat
0920 Pozostałe odsetki

71030

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

747 677

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym

738 677

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

9 000

259 000
1 000
30 000
94 120
94 120 900
17 120
76 000
1 000

90011

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Stan funduszu obrotowego na koniec roku

94 120
93 370
750

UZASADNIENIE
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały Rady Powiatu w Łobzie zawiera
zmiany budżetu Powiatu Łobeskiego na 2005 rok podyktowane:
1/ Zawarciem Umowy Grantowej ( w ramach programu zdecentralizowanego, tj. Programu
Współpracy Przygranicznej Phare Polska – Niemcy 2002 ) pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin
Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie a Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie na
realizację działania pod tytułem: Polsko niemieckie szkolenie internetowe Łobez – Stralsund
2004 – zwiększenie o kwotę 34.698 zł.
2/ Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym w Łobzie o kwotę
492.000 zł w związku z otrzymaniem z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym środków finansowych przeznaczonych na budowę nowej
siedziby dla powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
3/ Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Resku o kwotę
1.275 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU za szkodę spowodowaną wichurą.
Ww. przeznaczono na zakup paliwa opałowego.
4/ Zwiększeniem planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół w Resku o kwotę 4.960 zł
w związku z otrzymaniem prowizji na ponoszenie wydatków związanych z wypłatą
stypendiów dla uczniów z Agencji Nieruchomości Rolnej.
5/ Zmianami planu dochodów w kwocie 4.755 dotyczących:
a/ korekty planu dochodów o kwotę 4.755 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Zajezierzu ( zmniejszenie ) oraz w Zespole Szkół w Łobzie ( zwiększenie )
w związku z otrzymaniem prowizji na ponoszenie wydatków związanych z wypłatą
stypendiów dla uczniów z Agencji Nieruchomości Rolnej.
6/ Zmianami planu wydatków w kwocie 37.868 zł dotyczących:
a/ korekty planu wydatków o kwotę 37.868 zł w Starostwie Powiatowym ( zmniejszenie )
oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych ( zwiększenie ) w związku z nie zawarciem porozumienia
z Gminą Łobez w sprawie utrzymania ulic powiatowych.

