
Uchwała Nr X/78/07

                                                  Rady Powiatu w Pułtusku

                                               z dnia 11 września 2007 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007 r.

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  ze zmianami) oraz art. 165,

184  ust.  1  pkt.  1,  2,  3,  4,  5,  10  lit.  a  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę                                   11.564.264  zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę                                  15.615.646 zł.

3. Dochody budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                       55.616.269 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                                         103.327 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę                                     3.655.753 zł.

3. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego ogółem wynoszą                        56.968.038 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianie przedstawia załącznik nr 2

do niniejszej uchwały.

5. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach           

    2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 2.023.525 zł oraz rozchody budżetu

powiatu w kwocie 671.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



2. Na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek

oraz  rozchodów  z  tytułu  innych  roszczeń  w  łącznej  wysokości  671.756  zł

przeznacza się:

-  wolne  środki  –  jako  nadwyżkę  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym

budżetu  powiatu  -  wynikające  z  rozliczeń  kredytów i  pożyczek z  lat  ubiegłych

w kwocie: 671.756 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.351.769 zł są:

– wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

powiatu - wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  w kwocie:

851.769 zł.

– wyemitowane obligacje komunalne na kwotę: 500.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy inwestycyjne  do wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 5

Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2007

i podlega ogłoszeniu.                                                      

inż. Czesław Czerski

Przewodniczący Rady 


