
Uzasadnienie do uchwały

w sprawie: zmian budżetu powiatu na 2007 r.

Uchwała zawiera:
1. Zwiększenie dochodów o kwotę:                                                            3.268.114 zł

          z tytułu:
– pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego                                             1.000.000 zł

 na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo
– pomocy finansowej z Gminy Pułtusk              200.000 zł

na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo
– wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                         18.800 zł
– zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu                             99.895 zł
– przyznania środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej                 450.000 zł

 na przebudowę drogi powiatowej Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo
– niezrealizowania wydatków niewygasających                                                   1.499.419 zł

2.  Zwiększenie wydatków o kwotę                                                             3.509.095 zł
       w tym:
− zwiększenie wydatków inwestycyjnych                                                            3.198.220 zł

● przebudowa dróg powiatowych                                                        2.306.500 zł
● zakup rębaka do gałęzi (Zarząd Dróg Powiatowych)                            48.800 zł
● budowa hali sportowej (faza przygotowawcza)                                    14.139 zł
● budowa płyty gnojowej (DPS Ołdaki)                                                            1 zł
● budowa szpitala w Pułtusku (udział własny)                                       828.780 zł

− zwiększenie wydatków bieżących                                                                       310.875 zł
      ●   placówki oświatowe                                                                              99.895 zł
      ●   Starostwo Powiatowe                                                                          210.980 zł

3. Zadania inwestycyjne po zmianach przedstawia załącznik nr 3 i 3a do uchwały.
4. Uchwała zawiera zmiany wydatków w ramach uchwalonego budżetu na      
    wnioski  kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – załącznik nr 5 do uchwały.
5. Zwiększono  plan  przychodów  i  wydatków  dochodów  własnych  o  kwotę  21.624  zł

zgodnie z załacznikiem nr 8 do uchwały, w tym: 
- Starostwo Powiatowe  7.000 zł
- DPS Obryte 4.124 zł                                          
- ZSR w Golądkowie                 10.500 zł

6. Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Godezyjnym i  
    Kartograficznym po zmianie przedstawia załącznik nr 9 do uchwały.       
7. Budżet po zmianach:
         - plan dochodów                         59.448.880 zł
         - plan wydatków                           60.301.693 zł
         - deficyt budżetowy                           852.813 zł
         Na spłatę kredytów  (555.700 zł) i pożyczek (115.012 zł) w kwocie łącznej 670.712 zł
         oraz na pokrycie deficytu budżetowego przeznacza się:
         - wolne środki w kwocie  -             1.523.525 zł.
          


