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

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                           4.866.002 zł

z tytułu:

− środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów 

za zalesienie gruntów                                                                                     1.212 zł

− dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego 

na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności do terenów 

rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim"                                4.489.530 zł

− pomocy finansowej z Gminy Gzy na przebudowę 

chodnika w miejscowości Szyszki                                                               10.000 zł

− dotacji celowej dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku                                                        3.591 zł

− dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

na budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku                                                              200.000 zł

− dotacji rozwojowej dla Starostwa Powiatowego 

na realizację projektu "Wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego w powiecie pułtuskim"                                                         149.317 zł

− dotacji celowej otrzymanej z miasta Bytom na pokrycie

kosztów związanych z umieszczeniem dziecka 

w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego                                 12.352 zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                            5.393.464 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe:                                4.758.324 zł

w tym:

– na przebudowę chodnika w miejscowości

Szyszki na długości 750 mb                                                                       35.000 zł

− na realizację projektu "Poprawa dostępności do terenów 

rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim"                               4.489.530 zł



− na realizację projektu " Wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego w powiecie pułtuskim"                                                         33.794 zł

− na budowę wielofunkcyjnego boiska 

ogólniedostępnego dla dzieci i młodzieży                                                200.000 zł

b) wydatki bieżące:                                                                                         635.140 zł

– zwiększenie wypłat ekwiwalentów za zalesianie

gruntów rolnych o kwotę:                                                                               1.212 zł

− zwiększenie wydatków związanych z opłatami

eksploatacyjnymi dotyczącymi mienia powiatu                                             5.000 zł

− zwiększenie wydatków związanych z umieszczeniem 

dziecka pochodzącego z powiatu pułtuskiego 

w placówce opiekuńczo - wychowawczej                                                    12.352 zł

− zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wypłatę 

wyrównań odpraw i świadczeń emerytalnych

oraz nagród jubileuszowych dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku                                                       3.591 zł

− zwiększenie wydatków na regulację wynagrodzeń 

i pochodnych w placówkach oświatowych:                                              497.462 zł

• Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy                                         220.659 zł

• Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego                                  149.348 zł

• Zespół Szkół im. B. Prusa                                                                        127.455 zł

− na realizację projektu " Wysoka jakość 

szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim"                                     115.523 zł

4. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

5. 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. 

6.  Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych

powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

7. Plan dochodów i  wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6

do uchwały.



8. Plan  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  wykonywanych

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia

załącznik nr 7 do uchwały.

9. Zwiększono plan przychodów o kwotę:                                       527.462 zł

z tytułu:

− wolnych środków – wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

do wysokości 2.327.404 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

10.  Plan  przychodów  i  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  oraz  dochodów

i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia z załącznik nr 9

do uchwały.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


