
                    
  Uchwała Nr V / 27 / 07

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.
z dnia 28 lutego 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 
Sępoleńskiego 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, wprowadza się następujące 
zmiany:

§ 1

Dochody budżetowe w wysokości  28.877.399,00 zł pozostają bez zmian.

§ 2

1.  Wydatki budżetu powiatu w wysokości - 30.844.350,00zł
      Zwiększa się o kwotę -      192.402,00zł

Zmniejsza się o kwotę -      192.402,00zł 
    Wydatki po zmianach w wysokości - 30.844.350,00zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2.  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009  
     zgodnie z załącznikiem nr 2 ( 2a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.966.951,00 zł pozostaje bez zmian, 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

2. Przychody budżetu w wysokości 2.627.047,00 zł, rozchody w wysokości  
   660.096,00.

   
§ 4



 Rezerwy ogólne i celowe:
 1. ogólna w kwocie -   154.822,00 zł
     zmniejsza się o kwotę -     60.000,00 zł
    rezerwa ogólna po zmianie w kwocie  -     94.822,00 zł
Rezerwę ogólną zmniejsza się na pokrycie wydatków związanych z standaryzacją 
szpitala ( dokumentacja techniczna) w wysokości 60.000,00 zł.
 2. celową w kwocie -   170.523,00 zł
     Zmniejsza się o kwotę -       5.632,00 zł
    Rezerwa celowa po zmianach wynosi -   164.891,00 zł
Rezerwę celową zmniejsza się na pokrycie wydatków związanych z doposażeniem 
sal dydaktycznych w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 
    innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

  
§ 6

Limity  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów  wartościowych  oraz  kredytów  i 
pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie-1.000.000,00zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie-1.966.951,00 zł;
3)  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 

wartościowych  oraz  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  w  kwocie  – 
1.200.000,00 zł.

§ 7

Załącza  się  prognozę  łącznej  kwoty  długu  powiatu  na  koniec  2007  roku  i  lata 
następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8

Ustala się wydatki w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w kwocie 894.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

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  wniosków  od  dyrektorów 
jednostek Powiatu Sępoleńskiego.
Zmienia się w uchwale limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.966.951,00 zł  (  w Uchwale 
Rady Powiatu Nr IV/21/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. była kwota 1.979.981,00 zł).  
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian  :

1. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa  
Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-  zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, w 
tym: z tytułu usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł oraz tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 
7.000,00 zł.

2. Dział 750- Administracja publiczna  
Rozdział  75019-  Rada Powiatu  –  zwiększa  się  o  kwotę  570,00 zł  z  tytułu  różnych  opłat  i 
składek.
Rozdział  75020-  Starostwo Powiatowe-  zwiększa się  o  kwotę  10.000,00 zł  z  tytułu  zakupu 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zmniejsza się o kwotę 25.570,00 zł 
z zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.  
Rozdział 75411- Komenda Powiatowa PSP-  zwiększa się o kwotę 5.000 zł z tytułu zakupu 
sprzętu  i  uzbrojenia  oraz  zmniejsza  się  o  kwotę  5.000,00  zł   z  tytułu  zakupu  materiałów  i 
wyposażenia.

4. Dział 758- Różne rozliczenia  
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 65.632,00 zł, w tym: rezerwę 
ogólną  na  wykonanie  dokumentacji  technicznej  dla  szpitala  w  kwocie  60.000,00  zł  oraz 
zmniejsza  się  rezerwę  celową  w  kwocie  5.632,00  zł  dla  ZSCKR  w  Sypniewie  na  zakup 
materiałów i wyposażenia związanych z doposażeniem sal dydaktycznych.  

5. Dział 801- Oświata i wychowanie  
Rozdział  80130-  szkoły  zawodowe-  zwiększa  się  o  kwotę  5.632,00  zł  z  tytułu  zakupu 
materiałów związanych z doposażeniem sal dydaktycznych w ZSCKR w Sypniewie.

6. Dział 851- Ochrona zdrowia  
Rozdział  85111-  Szpitale  ogólne-  zwiększa  się  o  kwotę  150.000,00  zł  z  tytułu  zakupu 
dokumentacji technicznej dla szpitala oraz zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wydatków 
na zakupy inwestycyjne. 

7. Dział 852- Pomoc społeczna   
Rozdział  85201-  Placówki  opiekuńczo-  wychowawcze-  zwiększa się  o  kwotę  1.000,00 zł  z 
tytułu szkoleń pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej oraz zmniejsza się 
o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

8. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności-  zwiększa się o kwotę 
5.200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 5.200,00 zł z 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ogółem  wydatki pozostają bez zmian w kwocie 30.844.350,00 zł.
Zarząd  po  wnikliwej  analizie  uznał  zmiany  w  budżecie  Powiatu  Sępoleńskiego  jako  uzasadnione  po 
zaakceptowaniu przez Komisją Budżetu i Finansów .
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