
Uchwała Nr XXVI/196/09

  Rady Powiatu w Pułtusku

  z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009 r.

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

powiatowym (j.t. Dz.  U.  z  2001 r.  nr 142 poz.  1592  ze zm.) oraz art. 165, 184,

ust.  1 pkt 1,  2,  3,  4,  6,  7,  8,  10 lit.  a,  13 i  14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

          
§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                                        715.122 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę                                         73.410 zł.

3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                       51.165.978 zł.

4. Plan  dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik nr 1

do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                          784.037 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                        59.008.303 zł.

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

do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.



§ 4

Dokonuje  się  zmian  w  wydatkach  budżetu  powiatu  zgodnie  z  załącznikiem  nr  5

do niniejszej uchwały.

§ 5

Określa się  dochody i  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek

budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 8.634.837 zł oraz rozchody budżetu

powiatu w kwocie 792.512 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek

oraz wykup papierów wartościowych łącznej wysokości 792.512 zł przeznacza się:

-  wolne  środki  –  jako  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym

budżetu  powiatu  -  wynikające  z  rozliczeń  kredytów i  pożyczek z  lat  ubiegłych

w kwocie: 792.512 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.842.325 zł są:

-  wolne środki -  nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w kwocie:

142.325 zł.

- planowana emisja obligacji komunalnych na kwotę 7.700.000 zł



§ 8

Określa  się  plan  dotacji  celowych  na  zadania  własne  powiatu  realizowane  przez

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9

do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonuje  się  zmian  w  planie  finansowym  Powiatowego  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem  nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonuje  się  zmian  w  planie  finansowym  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem  nr 11 do niniejszej

uchwały.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii

Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegające

zwrotowi do wysokości określonej  w załączniku nr 4.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009

i podlega ogłoszeniu.         

                                                                       

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ inż. Czesław Czerski


