Uchwała Nr V/37/07
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007 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, 5, 6, 7, 10, 13, 14 i 15 oraz art. 188 ust. 2 pkt 3
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
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę
3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą

1.384.858 zł.
18.048 zł.
55.626.289 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
2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą

1.366.810 zł.
54.955.577 zł.

3. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem 3a.

6. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.851.885 zł zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§3
Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszej uchwały.
§4
Określa się:
1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§5
Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla gospodarstw
pomocniczych

jednostek

wydatki – 224.165 zł zgodnie

budżetowych:

przychody

–

224.165

zł;

z załącznikiem nr 8.
§6

Określa się dotację celową dla:
1) Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w wysokości

- 45.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.
§7
1. Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89) ustala się dotacje celowe dla
SPZOZ w Pułtusku:

1) w wysokości 21.000 zł na realizację projektu: “Zakup aparatury medycznej –
kolonoskopu”,
2) w wysokości 651.096 zł na realizację projektu “Reorientacja zawodowa szansą na
rozwój”
2. Plan dotacji w wysokości 829.596 zł po zmianie przedstawia załącznik nr 10 do
niniejszej uchwały.
§8
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z
kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa
w 2008 roku.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007
podlega ogłoszeniu.
PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Czesław Czerski
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