
Uchwała Nr XV/119/07

Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 21 grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu powiatu pułtuskiego  na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (j.t.  Dz. U.  z  2001 r.,  nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art.  165,

art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)     

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości  59.317.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki  budżetu  powiatu  w  wysokości  62.517.295  zł,  zgodnie
z załącznikiem nr 2, w tym wydatki inwestycyjne 26.257.181 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne w latach  2008 -  2010
zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii  Europejskiej  i  innych  źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi
w wysokości 8.522.385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt  budżetu  powiatu  w  wysokości  3.200.000  zł,  który  zostanie  pokryty
przychodami  pochodzącymi  z  wpływów ze  sprzedaży  papierów  wartościowych
wyemitowanych przez powiat w kwocie 3.200.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.870.695 zł, rozchody w wysokości 670.695 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.



§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości    -            110.000 zł,
2) celową w wysokości                                                                     -         1.001.980 zł,

z  przeznaczeniem na  wydatki  bieżące  oświaty  i  wychowania  oraz  edukacyjnej
opieki  wychowawczej  w  szkołach  ponadpodstawowych  i  placówkach
wychowawczych  z  przeznaczeniem  na  regulację  wynagrodzeń  nauczycieli
poszczególnych  stopni  awansu  zawodowego  i  skutków odpraw  oraz  wydatków
rzeczowych w placówkach oświatowych.

§ 5

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  (umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  zgodnie
z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i  wydatków w łącznej  kwocie  dla gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych: przychody – 170.000 zł;  wydatki  – 170.000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 8.

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych
jednostek  budżetowych:  dochody  –  358.046  zł;  wydatki  –  358.046  zł,  zgodnie
z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje  podmiotowe  dla  działających  na  terenie  powiatu  niepublicznych  szkół
w wysokości - 219.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje  celowe  na  zadania  własne  powiatu  realizowane  przez  podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 45.000 zł zgodnie
z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

1) w wysokości 63.875 zł na realizację projektu “Reorientacja zawodowa szansą
na rozwój”

2) w wysokości 472.285 zł na zakup sprzętu medycznego.
2. Plan dotacji w wysokości 536.160 zł przedstawia załącznik nr 11.



§ 9

1. Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody     -  56.000   zł,
2) wydatki -  56.000   zł, 

     zgodnie z załącznikiem nr 12, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków
     Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008.
2. Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 355.000 zł,
2) wydatki - 355.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala  się  plan  dochodów,  które  podlegają  przekazaniu  do  budżetu  państwa,
związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej,  zgodnie
z załącznikiem nr 14.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu             – w kwocie 1.200.000 zł;
      2)  sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu              - w kwocie 3.200.000 zł;

3)  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów      - w kwocie 670.695  zł.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie

występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu  budżetu  do  wysokości
1.200.000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań:
a) 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 nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania powiatu i  termin zapłaty upływa w 2009 roku
na łączną kwotę – 3.640.000 zł,

c) wykraczających  poza  rok  budżetowy  z  tytułu  umów  wieloletnich  do  kwoty
łącznej  5.200.000 zł,  nie  obciążającej  jednak każdego budżetu lat  następnych
powyżej kwoty 950.000 zł, na realizację wydatków bieżących w zakresie zakupu
druków i tablic rejestracyjnych do wykonywania zadań publicznych w zakresie
komunikacji  oraz  umów  kredytów,  pożyczek,  emisji  obligacji  komunalnych
i innych zakupów rzeczy i usług niezbędnych do realizacji ustawowych zadań
powiatu,



            3)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do       
                 zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
                 niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa

     w  2009 roku – w ramach kwoty określonej w pkt 2 lit. b,
4)  dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu z wyłączeniem  
      przeniesień wydatków między działami,
5)  udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej                        
      kwoty  1.500.000 zł,

  6)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
        bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
  

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na rok 2008  i lata następne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  1  stycznia
2008 roku i podlega ogłoszeniu.

    Przewodniczący Rady Powiatu 

inż. Czesław Czerski


