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

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                          2.070.154 zł
z tytułu:
− pomocy finansowej z Samorządu Województwa 

Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej
odc. Przewodowo – Sisice                                                                          350.000 zł

− pomocy finansowej z Gminy Gzy na przebudowę drogi 
powiatowej odc. Przewodowo – Sisice                                                        40.000 zł

− pomocy finansowej z Gminy Gzy na przebudowę drogi 
powiatowej odc. Łady – Zalesie                                                                   44.484 zł

− dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                                      
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu
ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem                                        350.000 zł

− pomocy finansowej z Samorządu Województwa 
Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego wraz z wyposażeniem                                                              150.000 zł

− dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pułtusku                                                                            4.170 zł

− zmiany klasyfikacji dotyczącej ewidencji opłat
komunikacyjnych, zgodnie z interpretacją Ministerstwa
Finansów z dnia 19 maja 2009 r.                                                                900.000 zł

− zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 
związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach
oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi                                      10.500 zł

− zwiększenie dotacji rozwojowej na projekt pn.
"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie
pomóc" – zmiana klasyfikacji budżetowej z dochodów
majątkowych na bieżące                                                                                  21.000 zł

− wpływów z usług w Domach Pomocy Społecznej:
w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Obrytem                                                        100.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                       100.000 zł

 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę                                                               921.000 zł
z tytułu:
– zmiany klasyfikacji dotyczącej ewidencji opłat komunikacyjnych              900.000 zł
– zmniejszenie dotacji rozwojowej na projekt pn."Pomagamy

naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" – zmiana
klasyfikacji budżetowej z dochodów majątkowych na bieżące                        21.000 zł



3. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                            1.199.670 zł
a) wydatki majątkowe                                                   970.000 zł
 w tym: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku:                                                    
– na przebudowę drogi nr 3404 Przewodowo – Golądkowo - 

Pokrzywnica – Klusek na odc.  Przewodowo – Sisice 
od km 0+000 do km 1+300 mb 1300                                                         470.000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:
– na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego 

wraz z wyposażeniem                                                                                 500.000 zł

b) wydatki bieżące:                                                                                        229.670  zł
w tym:                                                         
– zwiększenie wydatków bieżących dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Pułtusku                                                                    15.000 zł
– zwiększenie wydatków dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 
z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych                                   4.170 zł

– zwiększenie wydatków bieżących  Domu Pomocy 
Społecznej w Obrytem                                                                                100.000 zł

– zwiększenie wydatków bieżących  Domu Pomocy 
Społecznej w Ołdakach                                                                               100.000 zł

– zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pułtusku                   10.500 zł

4. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 3a 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. Zwiększono plan przychodów o kwotę:                                       50.516 zł
z tytułu:
wolnych środków – wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych    
do wysokości 2.520.918 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 7
do uchwały.

9. 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.


