UCHWAŁA NR 12/42/2019
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237,
art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869)Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :
§

1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości

59.136.960,92 zł
106.517,63 zł
59.243.478,55
zł.1
J

Zwiększa się o kwotę

, ,

,

Dochody po zmianach wynoszą
wtym:

6.848.923,22 zł

Dochody majątkowe

52.394.555,33 zt

Dochody bieżące
Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości

60.522.249.12 zł.

Zmniejsza się o kwotę

62.175,00 zł
168.692,63 zł
60.628.766,75 zł,

Zwiększa się o kwotę
Wydatki po zmianach wynoszą

9.845.407,81 zł
50.783.358,94 zł

w tym:
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące

42.765.974,00 zł

•w wydatkach bieżących wyodrębnia się:

32.007.749,23 zł
10.758.224,77 zł
1.211.280,00 zł
2.326.146,50 zł
3.389.958,44 zł

wydatki jednostek budżetowych
w tym:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
bjwydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.090.000,00 zł

dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych
wydatki na programy
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

finansowane

z udziałem

środków

o których

mowa

środków

o których

mowa

9.079.907,81 zł
1.460.099,19 zł
765.500,00 zł

wydatki na obsługę długu
w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

finansowane

z udziałem

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
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§ 2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.385.288,20 zł pozostaje bez zmian.
§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" do
Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu
Sępoleńskiego na 2019 rok.
§ 4. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku" do
Uchwały Rady Powiatu Nr X/56/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu
Sępoleńskiego na 2019 rok.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska
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UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:
1. W rozdziale 75411 - zmienia się plan dotacji celowej o kwotę 50.644,00 zł tytułem
decyzji

Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego Nr

WFB.1.3120.3.49.2019 z

przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych
należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
2. W rozdziale 80153 - zmienia się plan dotacji celowej o kwotę 6.888,63 zł tytułem
decyzji

Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego Nr

WFB.1.3120.3.51.2019 z

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w ZSNr2 w Sępólnie Kraj.
3. W rozdziale 85595 - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 48.985,00 zł tytułem
decyzji

Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego

Nr

WFB.1.3120.3.49.2019 z

przeznaczeniem na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Zmiany planu wydatków:
1. W rozdziale 60014 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę
46.850,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania dotyczącego mechanicznej
odnowy oznakowania poziomego w kwocie 12.000,00 zł oraz na zakup usługi
świadczonej przez Inspektora Danych Osobowych dot. RODO w kwocie 3.920,00 zł
i na zakup bieżących usług sprzętowo transportowych związanych z bieżącym
utrzymaniem dróg w kwocie 30.930,00 zł.
2. W rozdziale 70005 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie
5.325,00 zł z przeznaczeniem na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej
nieruchomości przy ul. Mickiewicza 27 w Więcborku, której powiat jest
współwłaścicielem.
4. W rozdziale 75411 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.644,00 zł tytułem
decyzji

Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego

Nr

WFB.1.3120.3.49.2019 z

przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych
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należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach
powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
5. W rozdziale 80120 - przesuwa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w LO
Więcbork celem przeprowadzenia remontu Sali gimnastycznej tj. uzupełnieniu
ubytków w tynku, malowaniu ścian i metalowych elementów konstrukcyjnych
dachu.
6. W rozdziale 80153 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.888,63 zł tytułem
decyzji

Wojewody

Kujawsko - Pomorskiego

Nr

WFB.I.3120.3.51.2019 z

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe w ZSNr2 w Sępólnie Kraj.
7. W rozdziale 85595 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 48.985,00 zł w PCPR
Więcbork

tytułem

decyzji

Wojewody

Kujawsko

-

Pomorskiego

Nr

WFB.1.3120.3.49.2019 z przeznaczeniem na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia
wychowawczego.
Sporządziła: Karolina Górna
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