
                                                                                                                             

                                              Uchwała Nr XXXVII/293/06

                                               Rady Powiatu w Pułtusku

                                               z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2006 r.

 

Na   podstawie   art. 12 pkt. 5  ustawy  z  dnia  5   czerwca   1998 r.

o  samorządzie  powiatowym (t.j . Dz.  U.  z  2001 r.  Nr 142 poz.  1592  z  późn. zm.)

oraz   art.  165,   184,   ust.  1  pkt.  1,   2,    5,    6,   7,   8,  10,  13 i  15  ustawy   z  dnia

30  czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych  (Dz. U. Nr  249  poz.  2104  z  późn.  zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                                   2.580.536  zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę                                  2.107.097 zł.

3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                     52.275.214 zł.

4. Plan  dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik

   nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji  rządowej   i innych 

   zadań  zleconych powiatowi w wysokości 3.098.403 zł, po zmianie przedstawia załącznik  

   nr 1a do  niniejszej uchwały.

6. Plan dochodów zadań realizowanych w drodze porozumienia i umów między jednostkami

samorządu  terytorialnego  /różnymi  szczeblami/  w  wysokości  1.542.354  zł,  po  zmianie

przedstawia załącznik nr 1b do niniejszej uchwały.

7.  Plan  dochodów  związanych  z  realizacją  zadań  wspólnych  na  podstawie  umów

i  porozumień   między jednostkami  samorządu  terytorialnego /tego  samego szczebla/  w

wysokości 61.764 zł, po zmianie przedstawia załącznik 1c do niniejszej uchwały.



§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                      482.220 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                        8.781 zł.

3. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                    58.683.573 zł.

4.  Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik nr 2 do

niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  innych  

   zadań zleconych powiatowi w wysokości 3.098.403 zł. po zmianie  przedstawia zał. nr 2a

do  niniejszej uchwały. 

6. Plan wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami

samorządu  terytorialnego  /różnymi  szczeblami/  w  wysokości  1.299.324  zł,  po  zmianie

przedstawia załącznik nr 2b do niniejszej uchwały.

7. Plan wydatków zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów i porozumień między

    jednostkami samorządu terytorialnego (tego samego szczebla) w wysokości 377.685 zł, po

    zmianie przedstawia  załącznik nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej

uchwały.

§ 4

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 4.368.254 zł

    nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie   z załącznikiem nr 4 do  

    niniejszej uchwały.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w wysokości        

   96.546.527 zł, w tym roku:

                         2006 – 20.772.590 zł,

                         2007 – 20.901.166 zł,

                         2008 – 31.702.832 zł,

                         2009 – 23.169.939 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 r. ustala się w wysokości 25.140.844 zł.



§ 5

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami ustala się plan

wydatków  na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  z  funduszy

strukturalnych i  Funduszu  Spójności  Unii  Europejskiej  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5a  do

niniejszej uchwały.

§ 6

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami ustala się plan

wydatków  wynikających  z  kontraktu  wojewódzkiego  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5b  do

niniejszej uchwały.

§ 7

W ramach planu wydatków bieżących zmienia się  plan wydatków na programy i  projekty

realizowane  ze  środków  pochodzących  z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8 

Dokonuje  się  zmian  w  planie  przychodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

zaciągania  zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne

określone  w załączniku  nr  5  oraz  programy i  projekty realizowane ze  środków funduszy



strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku 5a i załączniku 6 do niniejszej

uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega

ogłoszeniu.



                                                                                                           Załącznik Nr 1 do 
                                                                                                           Uchwały  Nr XXXVII/293/06  
                                                                                                           Rady Powiatu w Pułtusku
                                                                                                           z dnia 4 września 2006 r.

                       Zmiany dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2006r.

Treść Plan przed
zmianami

Zmniejszenie Zwiększenie Plan po
zmianach



Dochody budżetu powiatu ogółem: 

Dział 600 – Transport i łączność 
Rozdział 60014 – Drogi publiczne
i powiatowe
§6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
§2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§2888 – dotacja celowa otrzymana przez
jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)
§2889 – dotacja celowa otrzymana przez
jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej
instytucją wdrażającą na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów)

Rozdział 75045 - Komisje poborowe
§2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe
Państwowej  Straży Pożarnej
§6300- wpływ z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat
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                                                                                    Załącznik Nr 2 do 

                                                                                                       Uchwały Nr XXXVII/293/06
                                                                                                       Rady Powiatu w Pułtusku
                                                                                                       z dnia 4 września 2006 r.

       

Zmiany wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2006r.

Treść Plan przed 
zmianami

Zmniejszenie Zwiększenie Plan po 
zmianach



Wydatki budżetu powiatu ogółem:

Dział 600 - Łączność i transport
Rozdział 60014 –  Drogi publiczne
powiatowe
Jednostka organizacyjna powiatu:
Zarząd Dróg Powiatowych
§4210-zakup materiałów i wyposażenia
§6050- wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
§4010 – wynagrodzenia osobowe
pracowników
§4020 – wynagrodzenia osobowe członków
korpusu służby cywilnej
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
§4120 – składki na Fundusz Pracy
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia
§4300 – zakup usług pozostałych
§4410 – podróże służbowe krajowe

Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
§4218- zakup materiałów i wyposażenia
§4219- zakup materiałów i wyposażenia
§6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
§6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rozdział 75045 - Komisje poborowe
§4170- wynagrodzenia bezosobowe
§4210- zakup materiałów i wyposażenia
§4300- zakup usług pozostałych
§4410- podróże służbowe krajowe

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75411- Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
§6069- wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Jednostka organizacyjna
Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie
§4240 – zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
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