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

Uchwała zawiera:
1

Zwiększenie dochodów o kwotę:

1.384.858 zł

z tytułu:
- dotacja celowa dla SPZOZ na program
"Reorientacja zawodowa szansą na rozwój"
- dotacja celowa dla SPZOZ na zakup kolonoskopu -

651.096 zł
21.000 zł

- wpływy z tytułu pomocy finansowej od Marszałka
(wydatki niewygasające na budowę szpitala)
- dotacja na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej

694.714 zł
18.048 zł

w naszym powiecie ( zmiana klasyfikacji) 2

Zmniejszenie dochodów o kwotę:

18.048 zł

w tym:
- zmniejszenie dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie

18.048 zł

zastępczej w naszym powiecie ( zmiana klasyfikacji)
3

Zwiększenie wydatków o kwotę

1.366.810 zł

w tym:
- projekt realizowany przez SPZOZ
"Reorientacja zawodowa szansą na rozwój"

651.096 zł

- zwiększenie wydatków na budowę szpitala

694.714 zł

- zwiększenie wydatków na zakup kolonoskopu

21.000 zł

4

Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.

5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

6

Uchwała zawiera zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu na wnioski
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – załącznik nr 5.

7

Do uchwały wprowadzono dwa zadania:
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SPZOZ – udział własny powiatu 35.525 zł,

całość zadania 142.100 zł, w tym PFRON 106.575 zł,
- zakup nieruchomości zabudowanej przy ulicy Białowiejskiej 5 (dotyczy budynku
Starostwa) – 20.000 zł.
Środki na realizację wyżej wymienionych zadań zostały przesunięte z wydatków
bieżących Starostwa (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia) w ogólnej kwocie –
56.000 zł.
8

Zwiększono plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę:
24.165 zł (dla DPS Ołdaki) – załącznik nr 8.

9

Zwiększono plan dotacji podmiotowych na 2007 r. o kwotę 45.000 zł – dotacja dla
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego – załącznik nr 9.

10 Zwiększono plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów

publicznych o kwotę 672.096 zł, w tym dotacje dla SPZOZ:
- na zakup aparatury medycznej - kolonoskopu - 21.000 zł,
- na realizację programu "Reorientacja zawodowa szansą na rozwój" – 651.096 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.

