Uchwała Nr VI/29/07
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 9 marca 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzozowskiego
na 2007 rok

Działając 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 późniejszymi zmianami), art. 184 ust. 1 i 2 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195
ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
– Rada Powiatu w Brzozowie uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 32.724.630 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
§2
Wydatki budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 32.189.707 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2.
§3
1.

Nadwyżkę budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 534.923 zł,

2.

Rozchody budżetu Powiatu Brzozowskiego w wysokości 1.180.584 zł
obejmujące spłatę kredytu długoterminowego z roku 2004 w kwocie
380.584 zł i wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2001 roku

w kwocie 800.000 zł, które zostaną sfinansowane z wolnych środków
w kwocie 645.661 zł i nadwyżki budżetu powiatu w kwocie 534.923 zł,
3.

Przychody z wolnych środków w kwocie 645.661 zł,

4.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Brzozowskiego określa
załącznik nr 3 do uchwały.
§4

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie
173.068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§5
Imienny wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku stanowiący
załącznik nr 5.
§6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
§7
Dotację podmiotową:
- dla Niepublicznej Szkoły Biznesu w Brzozowie na częściowe pokrycie wydatków
bieżących w kwocie 31.444 zł,
- dla Gminy Brzozów na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Starej Wsi w kwocie 28.240 zł,
- dla Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym na dofinansowanie
kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie - Koło Haczów
w kwocie 24.710 zł.
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§8
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.394.062 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
§9
Dotacje celowe w kwocie 813.000 zł:
- na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa bunkrów do
naświetleń (bunkier teleradioterapii) z przebudową – przeniesieniem agregatu
prądotwórczego” realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza w kwocie
800.000 zł,
- na zakup urządzenia do uzdatniania wody – Turbidymetr w kwocie 13.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody
33.000 zł
2) wydatki
66.672 zł
zgodnie z załącznikiem nr10.
2.

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody
300.000 zł
2) wydatki
535.000 zł
w tym wydatki majątkowe 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500.000 zł
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§ 12
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)

zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500.000 zł

2) zaciągania zobowiązań:
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008
roku na łączną kwotę 500.000 zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków Powiatu Brzozowskiego
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 13
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Brzozowie.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.
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