
                                                 Uchwała Nr IV/26/06

                                               Rady Powiatu w Pułtusku
                                               z dnia 27 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2006 r.

 

Na    podstawie    art.  12  pkt.  5   ustawy  z   dnia   5    czerwca    1998  r.

o  samorządzie  powiatowym (t.j . Dz.  U.  z  2001 r.  Nr 142 poz.  1592  z  późn. zm.)

oraz  art.  165,  184,  ust.  1  pkt.  1,  2, 4,  5,  6,  7,  10, 13, 14 i  15  ustawy z dnia

30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249  poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                                       574.020 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę                                      902.192 zł.

3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                     49.252.345  zł.

4. Plan  dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik

   nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  administracji  rządowej

   i innych zadań  zleconych powiatowi w wysokości 3.155.727 zł, po zmianie  

   przedstawia załącznik  nr 1a do  niniejszej uchwały.

6.  Plan  dochodów  związanych  z  realizacją  zadań  wspólnych  na  podstawie  umów

i porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego /tego samego szczebla/

w wysokości 57.888 zł, po zmianie przedstawia załącznik 1b do niniejszej uchwały.

7.  Plan  dochodów  zadań  realizowanych  w  drodze  porozumienia  i  umów  między

jednostkami  samorządu  terytorialnego  /różnymi  szczeblami/  w  wysokości

1.591.148 zł, po zmianie przedstawia załącznik nr 1c do niniejszej uchwały.



§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                      582.258 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                    867.046  zł.

3. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                     55.704.088 zł.

4.  Plan  wydatków budżetu  powiatu  pułtuskiego  po  zmianie  przedstawia  załącznik

nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i   

   innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 3.155.727 zł po zmianie   

   przedstawia załącznik  nr 2a do  niniejszej uchwały. 

7. Plan wydatków zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między         

  jednostkami samorządu terytorialnego /różnymi szczeblami/ w wysokości         

   1.316.072 zł, po zmianie przedstawia załącznik nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 6.992.698 zł i rozchody budżetu

powiatu w wysokości 540.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z dochodów budżetu powiatu spłaca się:

− pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 162.477 zł,

− kredyt inwestycyjny w wysokości 378.200 zł,

− rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  278 zł.

3.  Źródłem  pokrycia  faktycznego  deficytu  w  kwocie  6.992.698  zł  stanowiącego

różnicę  pomiędzy  dochodami  pomniejszonymi  o  spłatę  kredytów  i  pożyczek

a wydatkami, jest planowany:

− kredyt długoterminowy w wysokości 710.000 zł,

− emisja obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000 zł,

− wolne środki na dzień 31.12.2005 r w wysokości 1.482.698 zł.

§ 4

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 3.757.209 zł

    nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do



    niniejszej uchwały.

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  w wysokości

   96.583.661 zł, w tym roku:

                         2006 – 17.464.209 zł,

                         2007 – 24.246.681 zł,

                         2008 – 31.702.832 zł,

                         2009 – 23.169.939 zł.

   Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2006 r. ustala się w wysokości 21.221.418 zł.

§ 5

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami ustala

się  plan  wydatków na programy i  projekty realizowane  ze  środków pochodzących

z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu  Spójności  Unii  Europejskiej  zgodnie

z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami ustala

się plan wydatków wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego zgodnie z załącznikiem

nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 7

W ramach wydatków bieżących zmienia się plan wydatków na programy i projekty

realizowane  ze  środków  pochodzących  z  funduszy  strukturalnych  i  Funduszu

Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 7 do

niniejszej uchwały.



§ 9 

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonuje  się  zmian w planie  przychodów i  wydatków gospodarstw pomocniczych

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) ustala się dotację celową w

wysokości 21.000 zł dla SPZOZ w Pułtusku na realizację zadania: “zakup aparatury

medycznej – kolonoskopu”.

2. Plan dotacji w wysokości  388.674 zł po zmianie przedstawia załącznik nr 10 do

niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1.  dokonywania  spłat  rat  pożyczek  i  kredytów  oraz  rozchodów  z  tytułu  innych

rozliczeń krajowych w wysokości 540.955 zł, 

2.  zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie  wydatków  na  wieloletnie  programy

inwestycyjne określone w załączniku nr 5 oraz programy i projekty realizowane ze

środków funduszy strukturalnych i  Funduszu Spójności  określone  w załączniku  5a

i załączniku 6 do niniejszej uchwały.

§ 13



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006     i

podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Czesław Czerski 

                                                                                                         


