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

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                             424.967 zł

z tytułu:                                                                   
− pomocy finansowej z Gminy Obryte na przebudowę drogi 

powiatowej odc. Gródek-Obryte-Psary                                                        85.950 zł
− pomocy finansowej z Gminy Winnica na zakup 

motopompy do wody zanieczyszczonej                                                         4.000 zł
− dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej                                          5.500 zł
− zmiany klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa 

Powiatowego na realizację projektu pn.”Wysoka
jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”                         149.317 zł

− zmiany klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa 
Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego"                                                                                    10.200 zł

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

• Dom Pomocy Społecznej w Obrytem                                                        120.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                         50.000 zł

 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę                                                              164.517 zł
z tytułu:
– pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica  na zadanie 

pn. “Modernizacja ewidencji gruntów i założenie 
ewidencji budynków obrębu Karniewek”                                                         5.000 zł

– zmiany klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa 
Powiatowego na realizację projektu pn.”Wysoka
jakość szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”                            149.317 zł

– zmiany klasyfikacji dotacji rozwojowej dla Starostwa 
Powiatowego na realizację projektu pn. "Zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu pułtuskiego"                                                                                      10.200 zł

3. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                               265.450 zł
a) wydatki majątkowe                                                    95.450  zł
 w tym: 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku:                                                    
– na przebudowę drogi Nr 4407W Jagiel-Porządzie-

Obryte-Pułtusk odcinek Gródek-Obryte-Psary 
od km 19+000 do km 30+348,57                                                                 85.950 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku:
– na zakup motopompy do wody zanieczyszczonej                                          9.500 zł



b) wydatki bieżące:                                                                                        170.000  zł
w tym:                                                         
– zwiększenie wydatków bieżących  Domu Pomocy 

Społecznej w Obrytem                                                                                120.000 zł
– zwiększenie wydatków bieżących  Domu Pomocy 

Społecznej w Ołdakach                                                                                50.000 zł

 4. Zmniejszenie wydatków o kwotę                                                                  5.000 zł
z tytułu:
– wydatków na realizację zadania pn. “Modernizacja 

ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków
obrębu Karniewek”                                                                                           5.000 zł

5. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 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 dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


