
Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                                91.456 zł

z tytułu:                                                                   
− dotacji celowej na dofinansowanie bieżącej 

działalności domów pomocy społecznej                                                        34.000 zł
− dotacji celowej na uregulowanie zobowiązań 

wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawowo
gwarantowanych świadczeń oraz pozostałych należności 
dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej                                          51.251 zł

− zmiany klasyfikacji dotyczącej wpływów 
ze sprzedaży składników majątkowych 
Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                           6.205 zł

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę:                                                              189.351 zł
z tytułu:           

- pomocy finansowej z gminy Winnica:
• budowa chodnika w miejscowości Błędostowo                                             50.000 zł
• budowa chodnika w miejscowości Bulkowo                                                  50.000 zł

(otrzymano pomoc rzeczową)
− zmiany klasyfikacji dotyczącej wpływów 

ze sprzedaży składników majątkowych 
Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                           6.205 zł

− wpływów z róznych dochodów                                                                      83.146 zł

3. Zwiekszenie wydatków o kwotę                                                                  85.251 zł
z tytułu:

– wydatków biężących w Domu Pomocy 
Społecznej w Ołdakach                                                                                   10.841 zł

– wydatków biężących w Domu Pomocy 
Społecznej w Obrytem                                                                                    23.159 zł

– wydatków biężących Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku                                                        51.251 zł

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę:                                                             183.146 zł
z tytułu:                                                                   

- pomocy finansowej z gminy Winnica:
• budowa chodnika w miejscowości Błędostowo                                             50.000 zł
• budowa chodnika w miejscowości Bulkowo                                                  50.000 zł
    (na budowę wymienionych chodników 
     udzielono pomocy rzeczowej)
− wydatków biężących w Starostwie Powiatowym 

w Pułtusku                                                                                                      83.146 zł



5. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
6. Wydatki  na programy i  projekty realizowane ze środków pochodzących z  budżetu

Unii  Europejskiej  i  innych  środków  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych
niepodlegające zwrotowi przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 

7. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych
powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6
do uchwały.

9. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków
dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009 przedstawia załącznik nr 7
do uchwały.

10.Plan  dotacji  celowych  na  zadania  własne  powiatu  realizowane  przez  podmioty
należące do sektora finanów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


