
UCHWAŁA Nr XXXI / 246 / 2005

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 21 grudnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5,8 lit. d pkt 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 

102 poz. 1055) oraz art.124, art. 128 ust. 2 pkt l i 2, art. 134 ust 3 ustawy z 26 listopada 1998 r o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 

poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, oraz z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 

poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz.2703, oraz z 2005 r. Nr 14 poz.l 14, Nr 

64 poz.565):

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Budżet powiatu na rok 2006.

§ 2.

Ustala  się  dochody  Powiatu  w wysokości  30.430.215  zł,  zgodnie  z  załącznikiem nr  l  i  la  do 

uchwały, w tym:

– dochody własne ..............................................................................w kwocie 5.155.658 zł

– subwencja ogólna .........................................................................w kwocie 16.551.312 zł

– dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej .................... w kwocie 3.198.600 zł

– dotacje na zadania własne ............................................................. w kwocie 4.283.000 zł

– dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie ................... 984.916 zł

– dotacje z funduszy celowych ........................................................... w kwocie 256.729 zł

§ 3.

1. Ustala się wydatki Powiatu w wysokości 32.799.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do 

uchwały, w tym:

– wydatki bieżące ............................................................................w kwocie 29.712.250 zł



– wydatki majątkowe ........................................................................ w kwocie 3.087.121 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

– wynagrodzenia i pochodne ...........................................................w kwocie 17.347.427 zł

– dotacje w kwocie ........................................................................... w kwocie 5.026.174 zł

– obsługę długu .....................................................................................w kwocie 117.300 zł

– zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji ..................................... w kwocie 104.429 zł

§ 4.

Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 2.875.212 zł i rozchody budżetu powiatu w 

wysokości 506.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2.369.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.369.156 zł.

§ 6.

Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 200.000 zł.

§ 7.

Ustala  się  wielkość  wydatków w 2006 r.  na  realizację  wieloletniego programu inwestycyjnego 

kwocie 3.087.121 zł oraz rzeczowy wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 

2006 roku, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do uchwały.

§ 8.

Ustala się wielkość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnej z załącznikami nr 5 w kwocie 

3.205.100 i 5a do uchwały w kwocie 206.589 zł.

§ 9.

Ustala się plany przychodów i wydatków:

1. rachunku  dochodów własnych  jednostek  budżetowych,  zgodnie  z  załącznikami  nr  6  do 

uchwały:

1) przychody ............................................................ 331.485 zł,

2) wydatki .................................................................344.649 zł.

2. gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:



1) przychody ......................................................... 200.000 zł,

2) wydatki...............................................................185.000 zł.

§ 10.

Ustala się wielkości dotacji w kwocie 5.026.174 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych:

– Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

uchwały:

1) przychody ........................................................... 41.223 zł,

2) wydatki.................................................................36.304 zł.

– Powiatowy  Fundusz  Gospodarki  zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym,  zgodnie  z 

załącznikiem nr l0 do uchwały:

1) przychody ........................................................ 172.550 zł,

2) wydatki ............................................................ 417.764 zł.

§ 12.

Ustala się  wielkość dochodów i  wydatków związanych z  realizacją  zadań w drodze umów lub 

porozumień  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  kwocie  1.384.332  zł,  zgodnie  z 

załącznikiem nr 1 1 do uchwały.

§ 13.

Ustala się prognozowane kwoty długu na rok 2006 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 do 

uchwały.

§ 14.

Ustala się planowane spłaty zobowiązań na rok 2006 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 

do uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach 

działu,

b) zaciągania pożyczek i  kredytów krótkoterminowych na pokrycie  występującego w ciągu 



roku niedoboru budżetu do wysokości 900.000 zł,

c) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,

d) udzielania poręczeń i pożyczek do kwoty 300.000 zł,

e) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków rzeczowych 

między rozdziałami i paragrafami innym jednostkom organizacyjnym.

§ 16.

Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania do wysokości 1.000.000 zł.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2005 roku z mocą od 1.01.2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski


