
Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Uchwały zawiera:

1 Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                           1.293.381 zł

z tytułu:

− pomocy finansowej z Gminy Pokrzywnica 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

na zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 

wraz z wyposażeniem                                                                                   80.000 zł

− wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 

przez Dom Pomocy Społecznej w Obrytem                                                 12.510 zł

− planowanej dotacji rozwojowej dla Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

na realizację projektu "Poprawa jakości infratruktury Domu

Pomocy Społecznej w Obrytem"                                                             1.072.438 zł

− planowanej dotacji rozwojowej dla Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pułtusku na realizację projektu "Profesjonalna kadra

to przyjazny urząd"                                                                                     128.433 zł

  

2. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                            2.158.486 zł

a) wydatki majątkowe:                                   873.405 zł

w tym:

– Zarząd Dróg Powiatowych w Pułtusku:                                                   48.105 zł

• na przebudowę chodnika w miejscowości

Błędostowo na długości 750 mb                                                                  7.101 zł

• na przebudowę chodnika w miejscowości

Bulkowo na długości 1380 mb                                                                   13.225 zł

• na przebudowę chodnika w miejscowosci

Szyszki na długości 750 mb                                                                       27.779 zł

− Starostwo Powiatowe w Pułtusku                                                              739.000 zł

• dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 

oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji                                      24.000 zł

• budowa szpitala w Pułtusku - kontynuacja I etapu                                  715.000 zł

− Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku



(zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 

wraz z wyposażeniem)                                                                                 80.000 zł

− Dom Pomocy Społecznej w Obrytem (zakup pługa)                                     6.300 zł

b) wydatki bieżące:                                                                                      1.285.081 zł

    w tym:

– w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pułtusku

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg                                        70.000 zł

− w Starostwie Powiatowym na zakup materiałów

papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych                                                                                            8.000 zł

− w Domu Pomocy Społecznej w Obrytem                                               1.078.648 zł

w tym                   

• wydatki projektu "Poprawa jakości infratruktury Domu

Pomocy Społecznej w Obrytem"                                                           1.072.438 zł

• wydatki na remont kombajnu                                                                       6.210 zł

− w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku

na projekt pn. "Profesjonalna kadra to przyjazny urząd"                           128.433 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 środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające

zwrotowi przedstawia załącznik nr 4 do uchwały. 

6.  Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych

powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej  i  innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami  przedstawia  załącznik  nr  6

do uchwały.

8. Zwiększono plan przychodów o kwotę:                                       865.105 zł

z tytułu:

− wolnych środków – wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

do wysokości 1.799.942 zł.

Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


