UCHWAŁA Nr 432/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr
180, poz 1111), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 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.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187,
poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr
180, poz 1112) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 250.000,00 zł.
oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 250.000,00 zł.
Treść

Klasyfikacja

§

Zmniejszenia

Zwiększenia
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2
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4
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250 000,00

250 000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej

85149

250 000,00

Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów
profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do
mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty
zdrowotnej - wydatki bezpośrednie

250 000,00

Zakup usług zdrowotnych

Pozostała działalność

4280

250 000,00

85195

250 000,00

Zadanie Nr 78/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółka z o.o.

250 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie
funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych

6010

RAZEM

250 000,00

250 000,00

250 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
634.662.861,69 ZŁ.

1

§2
Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:
W zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 78/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki
Zdrowotnej Spółka z o.o. rozszerza się zakres o następujący zapis:
„W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt artroskopowy oraz 25 łóżek dla pacjentów
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.”

§3
Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta
Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:
w załączniku nr 3 pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008
- 2010” w poz. B; w pkt. 115 – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. dział 851, rozdział
85195, w kol. Planowane wydatki – dochody własne jst zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł. (tj. do
kwoty 5.050.000,00 zł.), w kol. Planowane wydatki - rok budżetowy 2008 zwiększa się o kwotę
250.000,00 zł. (tj. do kwoty 5.050.000,00 zł.)
Powyższa zmiana skutkuje odpowiednio zmianą kwot limitów wydatków w załączniku nr 3.

§4
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który
złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka
za 2008 rok.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga
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UZASADNIENIE
Przesunięcie środków finansowych w wysokości 250.000,00 zł. z zadania Wydziału Zdrowia i
Spraw Społecznych Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych
adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki
bezpośrednie (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 -Programy polityki zdrowotnej) na
zadanie Nr 78/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (dział 851 – Ochrona
zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) na podwyższenie kapitału zakładowego z
przeznaczeniem na zakup sprzętu artroskopowego oraz 25 łóżek dla pacjentów Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
Aktualnie eksploatowana aparatura artroskopowa w świetle oceny ekspertów technicznych jest
uznana za nie nadającą się do dalszego użytkowania, gdyż dotychczasowy okres wykorzystywania
jej codziennie przez trzy zespoły operacyjne (chirurgiczny, ortopedyczny i ginekologiczny)
doprowadził do jej całkowitego wyeksploatowania. Powyższe skutkuje koniecznością częstego
wypożyczania tego rodzaju aparatury z innych placówek medycznych, co niewątpliwie utrudnia
planowanie zabiegów i wydłuża czas oczekiwania pacjentów na operację. Artroskopowy sprzęt
najnowszej generacji to gwarancja bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy operatorów oraz bardziej
precyzyjna inspekcja stawu i rejestracja zmian patologicznych. Ponadto aparatura ta pozwoli na
rozwój operatywy w zakresie chirurgii małoinwazyjnej narządu ruchu (np. nadgarstka i stawu
biodrowego). Natomiast zakup łóżek dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego podyktowany jest
rozszerzeniem bazy (z 25 do 50 łóżek) od dnia 1 stycznia 2009 roku. Będzie to możliwe dzięki
przeniesieniu działalności Zakładu do nowej siedziby przy ulicy Tysiąclecia 13. Podczas
przeprowadzki okazało się, iż znaczna część łóżek nie nadaje się do dalszego użytkowania przez
pacjentów. Koszt demontażu zużytych części i przywrócenia prawidłowych funkcji łóżek dla osób
niepełnosprawnych jest niewspółmiernie wysoki do zakupu nowoczesnych i estetycznych,
spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

3

