
Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                                18.000 zł
z tytułu:
− wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach                        18.000 zł

2 Zmniejszenie dochodów o kwotę:                                                5.845.115 zł
z tytułu:
– dotacji celowej otrzymanej od Instytucji Wdrażającej 

na realizację projektu “Reorientacja zawodowa 
szansą na rozwój”                                                                                           2.550 zł

– utworzenia wydatków niewygasających ze środków
Marszałka na zadanie: Budowa Szpitala w Pułtusku                          
- kontynuacja I etapu                                                                       5.781.590 zł

– wpływów z tytułu pomocy finansowej z gminy 
Świercze na wykonanie dokumentacji technicznej
na drogę Strzegocin – Chmielewo                                                                60.975 zł

3. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                               18.000 zł
 z tytułu:
− wydatków bieżących Domu Pomocy 

Społecznej w Ołdakach                                                                                      18.000 zł

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę:                                                        5.845.115 zł
z tytułu:
– dotacji celowej dla SP ZOZ w Pułtusku na realizację                    

projektu “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”                                   2.550 zł
– wydatków inwestycyjnych na zadanie: Budowa 

Szpitala w Pułtusku – kontynuacja I etapu                                              5.781.590 zł
– wydatków inwestycyjnych na wykonanie dokumentacji

technicznej na drogę Strzegocin – Chmielewo                                            60.975 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały. 
7.Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych
powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej  i  innych  zadań  zleconych  odrębnymi  ustawami  zgodnie  z  załącznikiem
nr 6 do uchwały.



9.  Plan  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  wykonywanych
na  podstawie  porozumień  i  umów  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
10.  Plan  przychodów  i  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  oraz  dochodów
i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  zgodnie  z  załącznikiem
nr 8 do uchwały.
11. Plan  dotacji  celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące do sektora finanów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
12.  Plan  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym
i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.

  


