
 Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Uchwała  zawiera:  zmiany z  tytułu  informacji  z  Ministerstwa  Finansów  o  ostatecznych

kwotach subwencji na 2008 r. i informacji od Wojewody Mazowieckiego o ostatecznych

kwotach dotacji celowych na 2008 r.

1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                                   954.058 zł

z tytułu:

a) dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu     31.000 zł

    Nadzoru Budowlanego na zakupy inwestycyjne 

b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej                                    479.804 zł

c) zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej       2.819 zł

d) dotacji celowej dla SPZOZ w Pułtusku na realizację      52.195 zł

    projektu “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”

e) dotacji celowej z budżetu państwa na składki z tytułu                                 376.000 zł

    ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych   

f) odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach                                       3.240 zł

    opiekuńczo - wychowawczych    

g) dotacji celowej na wydatki bieżące na                                                             9.000 zł

    prowadzenie domów pomocy społecznej

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę                                             473 zł

- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej 

   Straży Pożarnej w Pułtusku

3. Zwiększenie wydatków o kwotę                954.058 zł

w tym:

– wydatki inwestycyjne:   31.500 zł

● zakup samochodu osobowego dla Powiatowego   31.000 zł

    Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku

      (oraz przeniesienia kwoty 9.000 zł z zakupu komputerów -  

      razem na zakup samochodu 40.000 zł)  

● budowa szpitala w Pułtusku                                                                              500 zł

- wydatki bieżące:             922.558 zł

● w placówkach oświatowych 470.989 zł



● w domach pomocy społecznej                                                                        9.000 zł

● w Powiatowym Urzędzie Pracy  (składka                                                  376.000 zł

 na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych)

● w Starostwie Powiatowym zakup materiałów i wyposażenia     2.319 zł

● wydatki na program “Reorientacja zawodowa szansą na rozwój”               52.195 zł

● wydatki w rozdziale: Placówki opiekuńczo – wychowawcze                       3.240 zł

● wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     8.815 zł

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 473 zł

- wydatki bieżące Komendy Powiatowej

  Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

5. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.  

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie

z załącznikiem nr 4 do uchwały.  

7. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych

powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

8. Zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6

do uchwały.

9. Zmiany  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  wykonywanych

na  podstawie  porozumień  i  umów między  jednostkami  samorządu  terytorialnego

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10.Zmiany dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty

należące do sektora finanów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

11.Zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  dochodów  własnych  oraz  gospodarstw

pomocniczych  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

12.Zmiany planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

13.Zmiany  planu  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.


