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

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:
445.828 zł
z tytułu:
– dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
14.728 zł
− środków z Funduszu Prewencyjnego PZU
9.500 zł
w tym:
● na działalność bieżącą
3.500 zł
● na wydatki inwestycyjne
6.000 zł
− odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
1.680 zł
w tym:
● z ZSZ im. J. Ruszkowskiego
1.380 zł
● z DPS Ołdaki
300 zł
− wpływów z różnych dochodów (ZSZ im. J. Ruszkowskiego)
3.620 zł
− wpływów z usług w Domach Pomocy Społecznej
414.700 zł
w tym:
● DPS Obryte
370.000 zł
● DPS Ołdaki
44.700 zł
− dotacji na wypłatę zasiłków dla pracowników socjalnych
1.600 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę:
17.192 zł
w tym:
− zmniejszenie dotacji na realizację projektu "Zakup aparatury
medycznej kolonoskopu"
66 zł
− zmniejszenie dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu
terytorialnego na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych z naszego
powiatu
17.126 zł
w tym:
● z gmin
9.847 zł
● z innych powiatów
7.279 zł
3. Zwiększenie wydatków o kwotę
428.702 zł
w tym:
− zwiększenie wydatków inwestycyjnych - zakup agregatu
prądotwórczego dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego
6.000 zł
− zwiększenie wydatków rzeczowych
422.702 zł
● Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
14.728 zł
● Starostwo Powiatowe
74.374 zł(w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej –
65.874 zł)
● Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
36.000 zł
● Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
296.000 zł
● Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1.600 zł
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę
66 zł
na realizację projektu "Zakup aparatury medycznej – kolonoskopu".
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. Uchwała zawiera zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu na
wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – załącznik nr 5.
8. Zwiększono plan przychodów i wydatków dochodów własnych o kwotę 30.900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, w tym:
- Starostwo Powiatowe
13.000 zł
- DPS Ołdaki
9.900 zł
- Bursa Szkolna
8.000 zł
9. Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
10. Dokonano zmian w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
11. Zmniejszono plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych o kwotę 66 zł dla SPZOZ na realizację projektu "Zakup aparatury
medycznej - kolonoskopu" zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

