Uzasadnienie do uchwały
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007 r.

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:
431.351 zł
z tytułu:
− środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów
za zalesianie (zwiększenie o wskaźnik waloryzacji cen i usług)
2.286 zł
- dotacja celowa na prowadzenie spraw paszportowych
1.610 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
326.800 zł
- dopłata do gruntów rolnych (ZSR w Golądkowie)
17.135 zł
- zwiększenie dotacji dla domów pomocy społecznej
83.520 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę:
107.443 zł
w tym:
- zmniejszenie dotacji w dziale 700 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami
4.000 zł
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
56.443 zł
- zmniejszenie dotacji na składkę zdrowotną dla bezrobotnych
47.000 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę
947.452 zł
w tym:
- wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów
2.516 zł
- zwiększenie wydatków rzeczowych
646.936 zł
● placówki oświatowe
343.935 zł
● Powiatowy Urząd Pracy
70.000 zł
● Starostwo Powiatowe
89.481 zł
● Dom Pomoy Społecznej w Ołdakach
24.202 zł
● Dom Pomocy Społcznej w Obrytem
59.318 zł
● Zarząd Dróg Powiatowych
60.000 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych
102.000 zł
● budowa szpitala
100.000 zł
● likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu – SOSW
2.000 zł
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne
106.000 zł
● zakup samochodu dostawczego – ZDP
30.000 zł
● zakup przecinarki do asfaltu – ZDP
6.000 zł
● zakup samochodu osobowego dla Starostwa
70.000 zł
- wpłata na fundusz celowy (dla Komendy Wojewódzkiej Policji)
10.000 zł
- dotaja celowa dla SPZOZ na budowę przyłącza kanalizacyjnego
80.000 zł
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę
51.000 zł
w tym:
- zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
4.000 zł
- zmniejszenie wydatków na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych
47.000 zł
5. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.
7. Uchwały zawiera zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu na

wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – załącznik nr 6.
8. Wprowadzono stan środków obrotowych na 31.12.2006 r w planie przychodów
i wydatków gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 10.
9. Wprowadzono stan środków pieniężnych dochodów własnych w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych powiatu z przeznaczeniem na wydatki – ząłącznik nr 11.
10. Zwiększono plan wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej poprzez wprowadzenie stanu środków pieniężnych na
31.12.2006 r – załącznik nr 12.
11. Zwiększono plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym poprzez wprowadzenie stanu środków pieniężnych
na 31.12.2006 r – załącznik nr 13.
12. Zwiększono plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
o kwotę 80.000 zł dla SPZOZ na budowę przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z
załącznikiem nr 14.
13. Budżet po zmianach:
- plan dochodów
55.950.197 zł
- plan wydatków
55.852.029 zł
- nadwyżka budżetowa
98.168 zł
Na spłatę kredytów (555.700 zł) i pożyczek (115.012 zł) w kwocie łącznej 670.712 zł
przeznacza się:
- nadwyżkę budżetową w kwocie – 98.168 zł
- wolne środki w kwocie 572.544 zł
(stan wolnyh środków na 31.12.2006 r. - 1.523.525,83 zł)

