
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2006 r.

Uchwała zawiera:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                    2.580.536 zł

z tytułu:

- pomoc finansowa z Gminy Pułtusk                                                     120.000 zł
  (z przeznaczeniem na budowę ronda przy ul. Mickiewicza)

- dotacja z budżetu państwa                                                                     11.440 zł
  (z przeznaczeniem na działalność  kontrolną PINB)

- pomoc finansowa z Gminy Pułtusk                                                          6.000 zł
  (z przeznaczeniem dla Komendy 

   Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)

- zwiększenie dochodów z tytułu opłat                                                     15.000
zł

  za zajęcie pasa drogowego 

- dotacja celowa z Ministerstwa Rolnictwa                                              94.079 zł
  i Restrukturyzacji Wsi na zakup pomocy 

  dydaktycznych dla ZSR w Golądkowie 

- pomoc finansowa samorządu województwa                                     2.073.204 zł

  na budowę szpitala 

- pomoc finansowa z Gminy Obryte na budowę szpitala                      50.550 zł

- dotacja z powiatu elbląskiego                                                                5.151 zł

(utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w naszym powiecie)

- wpływy z usług z Domów Pomocy Społecznej:                                  170.000 zł
                   w tym: DPS Ołdaki                                                                70.000 zł

                               DPS Obryte                                                              100.000 zł

- dotacja celowa na zadania zespołu ds. orzekania o stopniu                10.000
zł

   niepełnosprawności                                                                                  

- wpłata do budżetu części zysku                                                             25.112 zł



  gospodarstwa pomocniczego (zmiana klasyfikacji rozdziału)                 

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę:                                                   2.107.097 zł

w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej                                                                   4.400 zł
  (dotyczy programu Euroalternatywa)

- zmniejszenie dotacji celowej na komisję poborową                                2.852 zł

  ( do faktycznego wykorzystania środków) -                                               

- zmniejszenie dotacji celowej na budowę szpitala-                            2.073.204

zł

- przeniesienie wpłaty do budżetu części  -                                              25.112 zł
  zysku gospodarstwa pomocniczego z uwagi

  na zmianę klasyfikacji 

- zmniejszenie pomocy finansowej                                                             1.529 zł
  z samorządu województwa na remont sal 
  w ZSR w Golądkowie 

3.  Przedstawione  zmiany  dochodów  przeznaczono  na  zmiany  wydatków  
      zgodnie z przeznaczeniem, co przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego 
      projektu uchwały.

4. Projekt uchwały zawiera zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu 
    na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – załącznik nr 3.

5.  Zadania  inwestycyjne po zmianach przedstawia zał.  nr  4 i  5  do projektu  
     uchwały.

6. Zwiększono plan przychodów i wydatków dochodów własnych w ZSR 
    w Golądkowie o kwotę 7.540 zł – zał. nr 7.

7. Plan finansowy Powiatowego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
    Kartograficznym po zmianie przedstawia załącznik nr 8.
 


