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

Uchwała zawiera:
1 Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                              187.801 zł
z tytułu:
− środków z innych źródeł na zakup narzędzi 

hydrauliczych dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku                                                       5.000 zł

− wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego                                     4.250 zł

− dochodów z najmu i dzierżawy składników 
majątkowy  w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach                                    7.300 zł

− dotacji celowej na bieżącą działalność 
Środowiskowych Domów Samopomocy                                                   147.000 zł

− zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji rozwojowej
na realizację projektu "Pomagamy naszym kilentom, aby potrafili
sami sobie pomóc "                                                                                     24.251 zł

 2. Zmniejszenie dochodów o kwotę                                                                24.251 zł
z tytułu:
- zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej dotacji rozwojowej
na realizację projektu "Pomagamy naszym kilentom, aby potrafili

  sami sobie pomóc"                                                                                            24.251 zł

3. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                               163.550 zł
a) wydatki inwestycyjne                                     16.050 zł

w tym:
− Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku 

(budowa chodnika w miejscowości Pniewo):                                               3.750 zł
− Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

(zakup narzędzi hydraulicznych)                                                                   5.000 zł
− Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                

(zakup samochodu dostawczego)                                                                  7.300 zł
b) wydatki bieżące:                                                                                        147.500 zł 
− Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku                                       147.000 zł
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku                                        500 zł

4. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
5. 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. 
6.  Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych
powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.



7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6
do uchwały.
8.  Plan  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  wykonywanych
na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie
z załącznikiem nr 7 do uchwały.
9. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
10.  Plan  przychodów  i  wydatków  gospodarstw  pomocniczych  oraz  dochodów
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9
do uchwały.
  


