Uchwała Nr IX/74/03 r.
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 15 września 2003 r.
w sprawie : zmiany budżetu powiatu na rok 2003.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.109,124 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r . o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
Rada Powiatu Działdowskiego uchwala co następuje:

§1
Dokonuje się przeniesień wydatków między:
1) działami w wysokości 7.363 zł zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
2) rozdziałami w wysokości 29.003 zł zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
3) paragrafami w wysokości 30.445 zł zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
1. Dochody budżetu na 2003 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 26.690.847 zł,
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.994.117 zł , oraz dochody do przekazania
do budżetu państwa w wysokości 437.364 zł,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 56.390 zł,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu
w wysokości
2.573.733 zł
4) subwencja ogólna w wysokości
16.714.836 zł
5) dochody własne w wysokości
2.817.979 zł
6) inne dochody w wysokości
200.155 zł
7) środki zagraniczne
233.557 zł
8) dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
w wysokości 100.080 zł

§3
Zmniejsza się rezerwę celową na odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych o kwotę
7.886 zł oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.886 zł
zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały .
§4
1. Wydatki budżetu powiatu na 2003 po uwzględnieniu zmian w budżecie powiatu na 2003 r w
wynoszą 27.476.919 zł.
2. Z wydatków , o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 25.425.421 zł , w tym w szczególności na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.404.697 zł
b) dotacje 2.584.237 zł,
c) wydatki na obsługę długu powiatu 191.733 zł.
2) wydatki majątkowe 2.051.498 zł, zgodnie z zał. nr 4.
1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami w wysokości 3.994.117 zł,
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub
porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
227.063 zł,
3) Uchwala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 5.637.643 zł,
zgodnie z zał. nr 4.
§5
1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu powiatu są przychody w wysokości 955.762 zł:
w tym:
1) środki wolne w kwocie 672.614 zł.
2) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych w kwocie 222.599 zł.
3) pożyczka z WFOŚ w kwocie 60.549 zł.
2. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 952.762 zł i rozchody budżetu w wysokości
169.690 zł.

§6
Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego w wysokości
2.481.690 zł.
§7
1. Nie ulegają zmianie plany przychodów i wydatków:
1) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w tym: przychody 704.502 zł,
koszty 784.406 zł,
2) środków specjalnych w tym: przychody 454.574 zł, wydatki 527.737 zł
W stosunku do kwot ujętych w Uchwale Nr VII / 66 / 03 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 r.
2. Nie ulegają zmianie dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych w wysokości 1.458.749 zł, w stosunku do kwot ujętych Uchwale
Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 r.
3. Nie ulegają zmianie plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w tym:
przychody 1.709.681 zł, koszty 1.709.681 zł.
§8
Nie ulegają zmianie dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych w wysokości 936.388 zł w stosunku do kwot ujętych w Uchwale Nr IV/31/03
Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 5 marca 2003 r

§9
Nie ulegają zmianie wydatki:
1. w kwocie 38.500 zł na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki .
2. w kwocie 35.600 zł, na realizację zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w stosunku do
kwot ujętych w Uchwale Nr IV/31/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 5 marca 2003 r
§ 10
1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym w tym: przychody 223.440 zł, wydatki 596.000 zł nie ulega zmianie , w
stosunku do kwot ujętych w Uchwale Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30
czerwca 2003 r

2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w tym: przychody 83.043 zł, wydatki 172.141 zł, nie ulega zmianie w stosunku do kwot
ujętych w uchwale Nr VII/66/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 czerwca 2003 r.,
§ 11
1. Rezerwa celowa w wysokości 64.192 zł ulega zmianie do kwoty 56.306 zł.
2. Rezerwa określona w ust. 1 przeznaczona jest na:
1) odprawy emerytalne dla pracowników pedagogicznych w wysokości 29.992 zł,
2) pokrycie wydatków na remonty bieżące w Zakładzie Budżetowym w Malinowie w
wysokości 26.314 zł.

§ 12
Nie ulega zmianie upoważnienie dla Zarządu Powiatu udzielone mocą Uchwały Rady Powiatu
Działdowskiego Nr IV/31/03 z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok.

§ 13
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka

