Uchwała Nr 29/XII/2007
Zarządu Powiatu w Szczytnie
z dnia 23 października 2007r.

w sprawie załoŜeń do projektu budŜetu powiatu na rok 2008.

Na podstawie §1 Uchwały Rady Powiatu Nr 144/XVI/2004r. z dnia 29 września 2004r. w
sprawie procedury uchwalania budŜetu, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Projekt budŜetu Powiatu Szczytno na rok 2008 winien być skonstruowany przy
uwzględnieniu następujących załoŜeń:

1. dochody:
- przekazywane przez Urzędy Skarbowe wg przewidywanego wykonania w roku 2007:
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje zgodnie z
decyzją Ministra Finansów, która powinna być przekazywana powiatowi w terminie do 15
października br.;
- przychody zakładów budŜetowych planować naleŜy wg świadczonych usług dla ludności;
- przychody w gospodarstwie pomocniczym są kalkulowane z zachowaniem stawek
obowiązujących w roku 2007;
- przychody rachunku dochodów własnych i funduszy celowych planować naleŜy wg
przepisów wynikających bezpośrednio z przepisów o ich powołaniu.

2. wydatki
1) bieŜące:
- wynagrodzenia planować ze wzrostem o 3,5%
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Podstawą wyliczenia funduszu płac są wynagrodzenia miesiąca września z uwzględnieniem
naleŜnych dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń
wynikających z regulaminu wynagrodzenia pracowników.

- wydatki bieŜące naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum umoŜliwiającego bieŜące
funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu. Wydatki bieŜące ogółem nie mogą być
wyŜsze od przewidywanego wykonania 2007 roku oraz stanowić powinny maksymalnie 95%
planowanych dochodów własnych powiatu.

2) majątkowe
- planowanie inwestycji na rok 2008 winno być zgodne z planem rozwoju lokalnego powiatu;
planowana wartość kosztorysowa powinna wskazać źródła pokrycia finansowego; nakłady do
poniesienia i źródła ich finansowania w roku budŜetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

3) projekt budŜetu winien zawierać przypadające do spłaty w 2008 roku raty kredytu
(zgodnie z harmonogramem spłat) jako rozchody budŜetu powiatu;

4) na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach naleŜy zaplanować
poŜyczki bądź kredyty (jako przychody budŜetu powiatu);

5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planować naleŜy na
podstawie planu dochodów na ten cel z budŜetu państwa;

6) dla dotacji przedmiotowych i podmiotowych zakładów budŜetowych kierownicy tych
jednostek przekładają szczególne uzasadnienie z wyliczeniami;

7) projekty planów przychodów i wydatków funduszy ceowych sporządzają merytorycznie
Wydziały Starostwa

8) propozycje dla wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
przedkładają merytoryczne Wydziały Starostwa w uzgodnieniu z wydziałem Rozwoju
Gospodarczego i Promocji i Finansowo-BudŜetowym, które określają potrzeby środki własne
do pozyskania z UE;
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9) propozycje planów finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu zawierają
odpowiednie kalkulacje, objaśnienie do propozycji, plany szczegółowe zadań do wykonania
wraz z opisem o stanie mienia.
§2

Podstawą prac nad projektem budŜetu są ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o Finansach
Publicznych, Dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego, jak równieŜ Uchwała Rady
Powiatu Szczytno Nr 144/XVI/2004 z dnia 29.09.2004r. w sprawie procedury uchwalania
budŜetu.
§3

Zastrzega się moŜliwość skorygowania ustalonych wyŜej załoŜeń do projektu budŜetu
powiatu w przypadku istotniejszych odchyleń w dochodach, których źródłem jest budŜet
państwa, a obecnie są one jeszcze nie znane.

§4

Wykonanie uchwały powierza się wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek
organizacyjnych powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu

1. Jarosław Matłach
2. Kazimierz Oleszkiewicz
3. Lucyna Kobylińska
4. Dorota ElŜbieta Szepczyńska
5. Czesław Wierzuk
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