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UCHWAŁA NR 453/2013
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO
z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595) oraz art. 211, art. 216 ust. 2, art. 222, art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234,
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz § 14 pkt 7
Uchwały Nr XXVIII/268/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu
Strzeleckiego na rok 2013, Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 5.000 zł
1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 5.000 zł
a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 5.000 zł
1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 5.000 zł, z tego: rezerwy o kwotę 5.000 zł, z tego: rezerwa ogólna o kwotę 5.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 5.000 zł
1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł
a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.000 zł
1) wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł, z tego: w § 6060 - Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000 zł.
§ 3. Po zmianach budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2013 wynosi
1. Dochody ogółem: 67.824.873 zł, z tego:
1) Dochody bieżące: 64.275.874 zł, w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.162.444 zł,
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2.643.117 zł,
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c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego: 126.948 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej: 12.600 zł,
e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 175.000 zł;
2) dochody majątkowe: 3.548.999 zł, w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 391.262 zł,
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 3.092.737 zł,
c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych: 50.000 zł.
2. Przychody ogółem: 2.431.455 zł, z tego:
1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950): 1.231.455 zł;
2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.200.000 zł.
3. Wydatki ogółem: 66.704.769 zł, z tego:
1) Wydatki bieżące: 60.476.286 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych: 48.660.969 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.831.504 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 11.829.465 zł, w tym: rezerwy ogólne i celowe:
366.463 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 157.072 zł; rezerwy celowe: 209.391 zł),
b) dotacje na zadania bieżące: 6.215.091 zł, w tym:
- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych
między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.005.045 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.965.514 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 2.899.365 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2013:
115.200 zł,
f) wydatki na obsługę długu powiatu: 620.147 zł;
2) wydatki majątkowe: 6.228.483 zł, z tego:
a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne):
5.348.501 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 3.914.769 zł,
b) pozostałe wydatki majątkowe 879.982 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 29.580 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: 147.277 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 121.860 zł,
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- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 50.000 zł,
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały).
4. Rozchody ogółem: 3.551.559 zł, z tego:
1) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.: 760.008 zł,
2) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł,
3) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 587.367 zł,
4) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 805.488 zł,
5) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2013 i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Wicestarosta Strzelecki
Waldemar Gaida
Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego
Waldemar Bednarek
Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego
Aniela Melson
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 453/2013
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dnia 17 czerwca 2013 r.
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