
Uchwała Nr XVIII/145/04

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 12 października 2004r.

w sprawie : zmian budżetu powiatu na 2004 rok.

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

powiatowym  (j.t.  Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1592  z  póź.  zm.),  

art.  109,110,124  ust.1  pkt.  1,2,3,4,5,6  ustawy  z  dnia  26  listopada  1998r.  

o finansach publicznych   (j.t.   Dz.  U. z 2003 r. Nr  15  poz.  148  z   póź.  zm. )

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę:                              72.050 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę:                        1.266.069

zł.

3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą:          33.077.949

zł.

4. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę:                               72.050 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę:                            433.758

zł.

3. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą:           38.083.858

zł.



4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

Budżet powiatu pułtuskiego po zmianach wynosi :

Dochody ogółem:                                                         33.077.949 zł.

Wydatki ogółem:                                                          38.083.858 zł.

Deficyt budżetowy:                                                      - 5.005.909 zł.

§4

1. Ustala  się  przychody  budżetu  powiatu  w  wysokości:  5.239.909  zł.  i

rozchody  budżetu  powiatu  w  wysokości:  234.000  zł.  z  godnie  z

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Z dochodów budżetu powiatu spłaca się:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

  Wodnej  w wysokości:                                                                      34.000 zł.

- kredyt inwestycyjny w wysokości:                                                200.000 zł.

3. Źródłem  pokrycia  faktycznego  deficytu   w  kwocie  5.239.909  zł.

stanowiącego  różnicę  pomiędzy  dochodami  pomniejszonymi  o  spłatę

kredytu i     pożyczki  a    wydatkami,    jest    planowany: 

 -   kredyt     długoterminowy w      wysokości     1.361.714  zł.     na

inwestycje   drogowe, 

-  pożyczka    z    Wojewódzkiego     Funduszu    Ochrony     Środowiska 

 i  Gospodarki   Wodnej   w  wysokości:   920.058  zł.  na  inwestycje

termomodernizacyjne budynków w  placówkach  oświatowych, 



-  kredyt  inwestycyjny  długoterminowy  w  wysokości  1.600.000  zł  na

inwestycję „Szpital w budowie”, 

-  kredyt  inwestycyjny  w  wysokości  878.141  zł  na  inwestycje  drogowe  

z programu „SAPARD” 

-   wolne  środki na dzień 31.12.2003 roku w wysokości 479.996 zł.

§5

Prognozę  długu  powiatu  na  dzień  31.12.2004  r.  i  lata  następne  przedstawia

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§6

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2004 w wysokości

1.049.293 zł. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie

 z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w

wysokości 91.152.017 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

w tym:

w roku 2004  w kwocie:  9.766.116 zł.

w roku 2005  w kwocie:  36.229.962 zł.

w roku 2006 w kwocie:   45.155.939 zł.

3. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004r. ustala się w wysokości 10.815.409

zł. 

§7

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

do niniejszej uchwały. 

§8



1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Plan   przychodów   i   wydatków   Powiatowego   Funduszu   Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej   po   zmianie     przedstawia  załącznik

nr 8  do   niniejszej   uchwały.

§9

1. Dokonuje się zmian w planie środków specjalnych jednostki organizacyjnej

powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach. 

2.  Plan  przychodów  i  wydatków   środków   specjalnych  po   zmianie

przedstawia 

    załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§11

Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia,  obowiązuje w roku budżetowym

2004 i podlega ogłoszeniu. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pułtusku

Czesław Czerski


