
Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2008 r.

Uchwała zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                           1.301.800 zł
z tytułu:
– dotacji celowej dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku 
otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. "Zakup i wymiana 
sprzętu transportowego" w ramach "Programu 
modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009"                                 400.000 zł

– pomocy finansowej z Urządu Marszałkowskiego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pułtusku na zakup podnośnika 
hydraulicznego SHD-25                                                                             200.000 zł

– środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne                                                    110.000 zł

– odsetek naliczonych od środków na rachunku
bankowym Zespołu Szkół Zawodowych
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku                                 1.000 zł

– wpływów z różnych dochodów zrealizowanych 
przez Zespół Szkół Zawodowych 
im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku                                                                     600 zł

– wpływów z usług w Domach Pomocy Społecznej                                     590.000 zł
– odsetek naliczanych od środków na rachunku 

bankowym Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach                                          200 zł

2  Zmniejszenie dochodów o kwotę:                  10.428 zł
z tytułu:
– dotacji celowej z Terenowego Funduszu Ochrony                                      

Gruntów Rolnych na przebudowę drogi nr 3417
Budy Pobyłkowskie - Kępiaste odc. Budy Pobyłkowskie                            10.428 zł

3  Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                          1.624.746 zł
a) wydatki majątkowe                                  670.158 zł

w tym:
– Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Pułtusku (zakup
podnośnika hydraulicznego)                                                                      600.000 zł

– Starostwo Powiatowe w Pułtusku
● instalacja agregatu prądotwórczego dla

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                      10.000 zł
● dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego                                          158 zł



●  udzielenie pomocy finansowej dla Miasta
Pułtusk na budowę pomnika Jana Pawła II                                                  60.000 zł

b) wydatki bieżące:                                                                                         954.588 zł
    w tym:
– regulacja wynagrodzeń i pochodnych

oraz wydatki rzeczowe                          
● Starostwo Powiatowe w Pułtusku                203.800 zł
● Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku                                                     50.000 zł
● Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                       116.200 zł
● Dom Pomocy Społecznej w Obrytem                                                         474.000 zł
● Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku                                                               588 zł
● Zespół Szkół im. B. Prusa                                                                            60.000 zł
● Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego                                      50.000 zł

4 Zadania  inwestycyjne  po  zmianach  przedstawia  załącznik  nr  3
do uchwały.

5 Zwiększenie planu przychodów o kwotę:                                  333.374 zł
z tytułu:
– wolnych środków – wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 
do wysokości 2.266.786 zł.

6 Przeniesienia  wydatków  w  ramach  planów  finansowych  jednostek
organizacyjnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7 Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji  rządowej  wykonywanych na podstawie  porozumień z organami
administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

8 Zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  oraz
dochodów  i  wydatków  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych   zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.

9 Zmiany  dotacji  celowych  na  zadania  własne  powiatu  realizowane  przez
podmioty należące do sektora finanów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8
do uchwały.

10 Zmiany  planu  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.


