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

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                             121.705 zł

z tytułu:                                                                   
− pomocy finansowej z Gminy Zatory na uregulowanie 

stanu prawnego działki nr 43 o powierzchni 1,50 ha
położonej we wsi Mystkówiec Kalinówka                                                     4.000 zł

− wpływów z różnych dochodów    
(wydatki niewygasające z 2008 roku)                                                          45.000 zł

− wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej
w Obrytem                                                                                                    60.000 zł

− wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 
przez Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach oraz 
przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu 
Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                                    6.705 zł

− dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                     6.000 zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę:                                                               121.705 zł
a) wydatki majątkowe                                                                   45.000  zł
 w tym: 
Starostwo Powiatowe w Pułtusku:                                                    
– na budowę szpitala – kontynuacja I etapu                                                    45.000 zł
b) wydatki bieżące:                                                                                          76.705  zł
w tym:                                                         
– zwiększenie wydatków w rozdziale 70005 – Gospodarka

gruntami i nieruchomościami                                                                         4.000 zł
– zwiększenie wydatków bieżących:
• Dom Pomocy Społecznej w Obrytem                                                           60.000 zł
• Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach                                                           6.705 zł
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku                                       6.000 zł

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

5. Przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych
powiatu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 6
do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
na rok 2009 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

8. Plan  wydatków  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym
i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.



Proszę o podjęcie uchwały jak w przedstawionym projekcie.


