
                    
  Uchwała Nr VIII / 50 / 07

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 23 maja 2007 r.

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

Na podstawie  art.12  pkt   5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz  art.165, art. 184, art. 188 
ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :
W załączniku nr 1 i  2  do uchwały Nr IV / 21 /07  Rady Powiatu w Sępólnie 

Krajeńskim  z  dnia  31  stycznia  2007  r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu 
Sępoleńskiego na rok 2007 oraz w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr 4 / 7 / 07 
Zarządu Powiatu w Sępólnie Kr.  z  dnia 14 lutego 2007 r.  w sprawie uchwalenia 
układu wykonawczego budżetu  Powiatu  Sępoleńskiego,  zmienioną  uchwałą  Rady 
Powiatu Nr V/ 27/ 07 z dnia 28 lutego 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr VI / 43 / 
07 z dnia 28 marca 2007 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/13/07 z dnia 05 kwietnia 
2007  r.,   uchwałą  Rady  Powiatu  Nr  VII/  48  /  07  z  dnia  25  kwietnia  2007  r., 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe w wysokości  - 30.366.729,00zł
 Zwiększa się o kwotę -      354.898,00zł
Zmniejsza się o kwotę -                 205.767,00zł
Dochody po zmianach wynoszą - 30.515.860,00zł
zgodnie załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2

1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości - 32.333.680,00zł
      Zwiększa się o kwotę -      670.218,00zł

Zmniejsza się o kwotę -        26.620,00zł 
    Wydatki po zmianach w wysokości - 32.977.278,00zł
     zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
2. Zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1.  Deficyt  budżetu  powiatu  zwiększa  się  o  kwotę  494.467,00  zł  do  wysokości 
2.461.418,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
                  a)  zaciągniętych pożyczek w kwocie -    620.000,00 zł

       b)  zaciągniętych kredytów w kwocie -    706.902,00 zł
       c) wyemitowaniem obligacji komunalnych w kwocie -    640.049,00 zł
     d) wolnymi środkami  w kwocie -    494.467,00 zł



2. Przychody budżetu w wysokości 3.121.514,00 zł, rozchody w wysokości  
   660.096,00.
Zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

 Rezerwy ogólne i celowe pozostają bez zmian:
 1. ogólna w kwocie -     65.642,00 zł
 2. celową w kwocie -   164.891,00 zł
    

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
    innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień ( umów) między jst , zgodnie z załącznikiem 5a.  

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych pozostaje bez  
     zmian.
2.  Zmiana planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych  
     jednostek budżetowych: dochody- 292.675,00 zł; wydatki – 292.935,00 zł, 
     zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 7

1. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) Przychody - 38.000,00 zł
2) Wydatki - 58.500,00 zł

     Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wydatki w Funduszu Pracy  w kwocie 4.551.800,00 zł
Zwiększa się o kwotę    424.500,00 zł
Wydatki po zmianie 4.976.300,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 8 w tym:

1) wydatki na poszczególne formy aktywizacji w kwocie 4.675.600,00 zł
2) wydatki na zadania pozostałe w kwocie    300.700,00 zł

  

§ 9

Zmienia  się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w kwocie 894.585,00 zł
Zwiększa się o kwotę     4.000,00 zł
Zmniejsza się o kwotę     4.000,00 zł
Wydatki po zmianie wynoszą 894.585,00 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 9.



§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Zgodnie  z  art.  55  ust.1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie 

powiatowym i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz.  U. Nr 249 poz. 1104 z 2005 
r. o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej 
kompetencji Zarządu Powiatu.

 Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność 
dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2007 r. w związku z otrzymaniem decyzji finansowej od Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-16/07 z dnia 25.04.2007 r.,  Nr WFB.I.3011-19/07 z dnia 09 maja 
2007 r., decyzji od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021/2spol/AK/07 z dnia 19.04.2007 r.
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian  :

1. Dział 600- Transport i łączność  
Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł z tytułu otrzymania 
od Gminy Sępólna Krajeńskiego na dofinansowanie do modernizacji drogi na ulicy Wojska Polskiego.

2. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększa się o kwotę 60.00,00 zł 
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż mieszkań oraz zmniejsza się o kwotę 
60.000,00 zł  z  tytułu  wpływów ze sprzedaży składników majątkowych   błędnie zastosowano 
klasyfikację). 

3. Dział 754- Bezpieczeń  stwo publiczne i ochrona p.poż.  
Rozdział 75411- Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej- zwiększa się kwotę 114.700.00 
zł  z  tytułu  otrzymania  od  Wojewody  dotacji  na  wzmocnienie  motywacyjnego  systemu  uposażeń 
funkcjonariuszy, w związku z realizacją zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” 

4. Dział  756-  Dochody  od  os.  prawnych,  os.  Fizycznych  i  od  innych  jedn.  ,  nie  posiadających   
osobowości prawnej
Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst na podstawie ustaw- zwiększa się 
o kwotę 100.000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejsza się o kwotę 100.000,00 
zł z tytułu pozostałych opłat. 

5. Dział 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział  80130-Szkoły  zawodowe  –  zmniejsza  się  o  kwotę  37.067,00  zł  z  tytułu  środków   na 
dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł.

6. Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział  85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie –  zwiększa się o kwotę 1.498,00 zł  z tytułu 
otrzymania od Wojewody dotacji na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego.

7. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział  85321-  zespoły  ds.  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności-  zwiększa  się  o  kwotę 
8.700,00  z  tytułu  dotacji  z  funduszy  celowych  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  8.700,00  zł  z  tytułu 
rekompensat utraconych dochodów.

 
Ogółem  dochody  zwiększa się do kwoty 30.515.860,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian  :
1. Dział 600-Transport i łączność  
      Rozdział 60014- Drogi publiczne i Powiatowe- zwiększa się o kwotę 307.000,00 zł, w     
      tym: z tytułu zakupu materiałów o kwotę 99.000,00 zł, z tytułu zakupu usług  
      remontowych o kwotę 125.000,00 zł, z tytułu usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł 
      oraz z tytułu dofinansowania do inwestycji w Gminie Więcbork o kwotę 33.000,00 zł.
2. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa  

Rozdział  70005-Gospodarka gruntami  i  nieruchomościami-  zwiększa  się  o  kwotę 5.400,00 zł  z 
tytułu wypłacenia zastępstwa procesowego. 

3. Dział 750- Administracja Publiczna  
Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe – zwiększa się o kwotę 102.440,00 zł, w tym:  z tytułu 
zakupu materiałów o kwotę 100.000,00 zł, z tytułu różnych opłat i składek o kwotę 2.440,00 zł
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększa się o kwotę 300,00 
zł z tytułu dotacji dla Gminy Kamień Kr. na nagrody na obchody 100-lecia  OSP Witkowo oraz z 
mniejsza się o kwotę 300,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.   

Dział 754-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.  
Rozdział  75411-Komenda  powiatowa  państwowej  straży  pożarnej-  zwiększa  się  kwotę 
114.700,00 zł z tytułu otrzymania od Wojewody dotacji na wzmocnienie motywacyjnego systemu 
uposażeń funkcjonariuszy, w związku z realizacją zadań wynikających z „Programu modernizacji 
Policji, Straży Granicznej, Państwowej  Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009”, z tego na wynagrodzenia.

4. D  ział 801- Oświata i wychowanie  



Rozdział 80130- szkoły zawodowe- zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,  w 
tym: - zakup siewnika do nawozów w kwocie 8.000,00 zł, ładowacz czołowy w kwocie 12.000,00 zł w 
ZSCKR ( dla Gospodarstwa Pomocniczego przy ZSCKR Sypniewo).  

5. Dział 852- Pomoc społeczna  
Rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie –  zwiększa się o kwotę 1.518,00 zł ,w tym: z 
tytułu wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 1.498,00 zł , z tytułu zakupu usług zdrowotnych o kwotę 
20,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 20,00 z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85333- Powiatowy Urząd Pracy-  zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł, w tym:  z tytułu 
wynagrodzeń  o kwotę  50.000,00,  z  tytułu  zakupu materiałów o kwotę 10.000,00 zł,  z  tytułu 
zakupu usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu 
opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększa się o kwotę 52.560 ( ZS CE Więcbork), w 
tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 34.900,00 zł, z tytułu zakupu energii o kwotę 
16.600,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 560,00 zł, z tytułu opłat z za usługi 
telekomunikacyjne  telefonii stacjonarnej o kwotę 500,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.000,00 
zł z tytułu zakupu materiałów.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport
Rozdział  92695-  Pozostała  działalność-  zwiększa  się  o  kwotę  1.300,00  zł  z  tytułu  podróży 
służbowych oraz zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł z tytułu zakupów materiałów. 

Ogółem  wydatki  zwiększa się do kwoty 32.977.278,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego jako 
uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisją Budżetu i Finansów .
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