UCHWAŁA NRXXIV/195/2012
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 21 1 ust. l i art. 212 ust. l pkt l i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/98/2011 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012 zmienionej Uchwałą
Nr XV/1 15/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 16 lutego 2012 r., Uchwalą
Nr XVI/123/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą
Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 maja 2012 r , Uchwalą Nr 196/2012
Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVII1/137/20I2 Rady
Powiatu Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r., Uchwalą Nr XIX/162/2012 Rady Powiatu
Konińskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XX/172/2012 Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 6 września 2012 r., Uchwałą Nr XX1'176/20I2 Rady Powiatu Konińskiego z dnia
27 września 2012 r., Uchwałą Nr XXII/18I/20I2 Rady Powiatu Konińskiego z dnia
8 listopada 2012 r, Uchwałą XXIII/1 87/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 listopada
2012 r.. Uchwalą 253/2012 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 grudnia 2012 r.
oraz Uchwałą 259/20 1 2 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 20 1 2 r. wprowadza
się następujące zmiany:

1)

w §1
a) w ust. l
zmniejsza

sic

dochody budżetu powiatu o kwotę
z tego:
- dochody bieżące o kwotę

394.047,31 zł, tj. do kwoty

69.175. 722,69 zł,

394.047,31 zł, tj. do kwoty

68.603.641,03 zł,

b) w ust. 2 pkt 4
zwiększa

się

dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 ufp
o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 1.337.734,14 zł,

2) w §2
a) w ust. l
zmniejsza

się

wydatki budżetu powiatu o kwotę
z tego:

394.047,31 zł, tj. do kwoty

68.879.229,40 zł,

- wydatki bieżące o kwotę

394.047,31 zł, tj. do kwoty

65. 920. 807,64 zł,

b) w ust. 2 pkt 4
z^wie k s z a

się

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. l pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. o kwotę 4.000,00 zł,
tj. do kwoty 1.496.028,37 zł,
3)

:

w załączniku Nr l do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu
Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:
a/

wprowadza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz.758, r. 75802
w tym:
§2760

b/

59.145,00 zł,
59.145,00 zł,

zwiększa się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 750,
w tym:

c/

w kwocie
w kwocie

r. 75020
§0970
§ 2460

o kwotę
o kwotę
o kwotę

56.317,35 zł,
317,35 zł,
56.000,00 zł,

- dz.758, r. 75801
w tym:
§2920

o kwotę
o kwotę

60.395,00 zł,
60.395,00 zł,

- dz. 801, r. 80130
w tym:
§0750
§ 2007

o kwotę
o kwotę
o kwotę

11.400,00 zł,
7.400,00 zł,
4.000,00 zł,

- dz. 854, r. 85410
w tym:
§0830

o kwotę
o kwotę

10.000,00 zł,
10.000,00 zł,

- dz. 854,
w tym:

o kwotę
o kwotę

124,00 zł,
124,00 zł,

r. 85417
§0830

zmniejsza się dochody budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 710, r. 71012
w tym:
§0830

o kwotę
o kwotę

300.205,00 zł,
300.205,00 zł,

- dz. 750,
w tym:

r. 75020
§0970

o kwotę
o kwotę

307.364,05 zł,
307.364,05 zł,

- dz. 756,
w tym:

r. 75622
§0020

o kwotę
o kwotę

52.963,46 zł,
52.963,46 zł,

- dz. 854,
w tym:

r. 85403
§0920

o kwotę
o kwotę

850,00 zł,
850,00 zł,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH
WYNOSI 56.249.355,36 ZŁ.

d/

zwiększa się dochody budżetu powiatu na realizację zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 852, r. 85204
wtym:
§2120

o knote
o kwotę

46.593,00 zł,
46.593,00 zł,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 69.783,00 ZŁ.
e/

zwiększa się dochody budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 852, r. 85204
wtym:
§2320

o kwotę
o kwotę

23.360,85 zł,
23.360,85 zt,

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 2.506.189,33 ZŁ.
OGÓLNA SUMA DOCHODÓW W ZAŁĄCZNIKU NR l PO ZMIANACH WYNOSI 69.175.722,69 ZŁ.
4) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu
Konińskiego na rok 2012 dokonuje się następujących zmian:
a/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 700, r. 70005
wtym:
§2910

b/

o kwotę
o kwotę

317,35 zł,
317,35zł,

- dz. 750, r. 75020 o kwotę
wtym:
§ 4 1 1 0 o kwotę
§4440
o kwotę

28.803,98 zł,
17.500,00zt,
11 303,98 zł,

- dz. 801, r. 80130
wtym:
§4307

o kwotę
o kwotę

- dz. 854, r. 85410
wtym:
§4220

o kwotę
o kwotę

4.000,00 zł,
4.000,00 zł,
10.000,00 zł,
10.000,00 zt,

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na zadania własne, jak niżej:
- dz. 600,
wtym:

r. 60014
§4010
§ 6050

o kwotę
o kwotę
o kwotę

37.500,00 zł,
17.500,00 zł,
20.000,00 zł,

- dz. 700, r. 70005
wtym:
§4300
§4590
§4600
§4610

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

307.364,05 zł,
4 000,00 zł,
293.854,08 zł,
2.510,00 zł,
6.999,97 zł,

c/

dz. 710, r. 71012
ij 4010
w tym:
§4170
54210
§4270
(i 4280
§4300
§4350
§4360
§4410
§4430
§4700

0 kwotę
o kwotę
o kwotę
0 kwotę
o kwotę
0 kwotę
0 kwotę
0 kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
0 kwotę

59.600,00 zł,
10.000,00 zł,
2.000,00 zł,
10.000,00 zł,
2.500,00 zł,
1.000,00 zł,
30.000,00 zł,
500,00 zł,
500,00 zł,
1.000,00 zł,
200,00 zł,
1.900,00 zł,

dz. 852, r. 85204
§3110
w lym:

0 kwotę
0 kwotę

81. 653,00 zł,
81. 653,00 zt,

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne
między działami, rozdziałami i paragrafami, jak niżej:
zmniejszenie:
- dz.757, r. 75702
w tym:
§8110

o kwotę
o kwotę

62.250,00 zł,
62.250,00 z),

o kwotę
o kwotę

62.250,00 zł,
62.250,00 zł.

zwiększenie:
- dz. 750,
w tym:
d/

r. 75020
§4300

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania
między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
r m n i e / .ST e n i e :
- dz.750, r.75020 §4580 o kwotę
- dz.750, r.75020 §4590 o kwotę
- dz.750, r.75020 §4610 o kwotę

2.000,00 zł,
3.250,00 zł,
1.800,00 zł,

- dz.750, r.75020
- dz.750, r.75020

250,00 zł,
6.800,00 zł,

§4210 o kwotę
§4300 o kwotę

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA WŁASNE PO ZMIANACH
WYNOSI 55.257.342.81 ZŁ.
e/

dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
zmniejszenie:
dz.710, r.71015, §4110 o kwotę
- dz.710, r.71015, §4120 o kwotę

39,00 zł,
3,00 zł,

zw ieks z en ie:
- dz.710, r.71015,
- dz.710, r.71015,

37.00 zł,
5,00 zł,

§4020 o kwotę
§4360 o kwotę

f/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na realizację zadań na mocy porozumień
z organami administracji rządowej, jak niżej:
- dz. 852,
w tym:

r. 85204
§ 3110

o kwot?
o kwotę

46.593,00 zł,
46.593,00 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PO ZMIANACH WYNOSI 69.783,00 ZŁ.
g/

zwiększa się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz. 600,
w tym:

h/

r. 60014
§ 6610

o kwotę
o kwotę

20.000,00 zł,
20.000,00 zł,

- dz.852, r. 85204
w tym:
§ 2320

o kwotę
o kwotę

6.214,06 zł,
6.214,06 zł,

zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na porozumienia między jednostkami
samorządu terytorialnego, jak niżej:
- dz.852, r. 85201
w tym:
§ 2320

o kwotę
o kwotę

23.858,65 zł,
23-858,65 zł,

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH WYNOSI 3.201.708,59 ZŁ.
OGÓLNA SUMA WYDATKÓW W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PO ZMIANACH WYNOSI 68.879.229,40 ZŁ.
5) załącznik Nr 3 do uchwały - Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok
2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały
6) załącznik Nr 4 do uchwały - Plan dochodów i wydatków na realizacje zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały
7) załącznik Nr 5 do uchwały - Plan wydatków majątkowych na rok 2012 otrzymuje
brzmienie zgodne z załącznikiem ISr 3 do niniejszej uchwały
8) załącznik Nr 7 do uchwały - Plan dotacji na rok 2012 otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

