DRUK NR 279
Projekt

Uchwała Nr XXXIX/……/2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz art. 211, 212 ust.1 pkt. 1 - 5, art. 214 pkt 1, art.215, art.
235, 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t. j.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXVI/262/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 129
ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok o kwotę
126.752 zł, tj. do wysokości 76.690.777 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:
1) dochody bieżące w kwocie
39.020.663 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie
37.670.114 zł.
§ 2.
1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2018 r. o kwotę
1.140.415 zł, tj. do wysokości 85.889.808 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:
1) wydatki bieżące
36.481.203 zł;
2) wydatki majątkowe
49.408.605 zł
jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą:
1) zmniejszenia wydatków bieżących o
461.585 zł;
2) zwiększenia wydatków majątkowych o
1.602.000 zł.
4.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 1.923.576 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 w kwocie 37.205.730 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 9.199.031 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.
§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 9.199.031 zł oraz łączną kwotę
planowanych rozchodów w kwocie 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 11.819.725 zł;

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.044.009 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 5.333 zł do wysokości 1.687.167 zł, w tym:
1) ogólną w wysokości 492.167 zł;
2) celowe w wysokości 1.195.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000 zł,
b) na zadania z zakresu rodziny 300.000 zł,
c) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na doraźne
zastępstwa i godziny ponadwymiarowe 400.000 zł,
d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy
emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 400.000 zł
2)

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIX/………./2018 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.02.2018 r.
Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:
1. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 6300 z tytułu pomocy
finansowej z Gminy Osieczna o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4800P i nr 4790P” .
2. Zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 600, rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 110.000 zł
z tytułu pomocy finansowej z Gminy Rydzyna na remont drogi powiatowej w Tarnowej
Łące”
3. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 783.248 zł w dziale 758,
rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z informacją Ministra Finansów ST8.4750.2.2018 z dnia 13
lutego 2018 r.
4. Wprowadzenia nowego zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych
nr 4790P i nr 4800P w m. Kąkolewo” na kwotę 1.600.000 zł – dział 600, rozdz. 60014 §
6050.
5. Rezygnacji z zadania inwestycyjnego pt. „Montaż monitoringu wizyjnego w obiektach
SOSW Rydzyna” w kwocie 50.000 zł – dział 854, rozdz. 85403 § 6050.
6. Wprowadzenia nowego wydatku majątkowego w SOSW Rydzyna pt. „Zakup
dziewięcioosobowego samochodu typu mikrobus” w wysokości 52.000 zł – dział 854,
rozdz. 85403 §6060. Kwota 52.000 zł stanowi 40% wkładu własnego przy projekcie
„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”.
7. Zwiększenia dotacji na działalność WTZ w Rydzynie o kwotę 5.333 zł – dział 853, rozdz.
85311 § 2820.
8. Zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 5.333 zł.
9. Zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach organizacyjnych.
10. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów środków.
11. Zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 1.013.663 zł do
wysokości 9.199.031 zł.

