
ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10
0:;-100 Nowy Dwor Mazowiecki Uchwała Nr 213 12009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12 marca 2009

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1,2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z
późno zmianami) w związku z § 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009.

Dokonuje sie zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 43 518 299 zł

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 53 018 299,00 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz

podlega ogłoszeniu.
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Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 213/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.03.2009r.
Dział Rozdział

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
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Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 213/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.03.2009r.
Dział Rozdział



Uzasadnienie do uchwały Nr 213/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po

wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 43.518.299,00 zł a

planowane wydatki wynoszą 53.018.299,00 zł

Dochody. Zwiększa sięplanowane dochody o kwotę 1.500.000,00 zł

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe w

związku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia

realizowanego w ramach wieloletniego programu pn."Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zgodnie z decyzją Nr 17 z dnia

19.02.2009r. Wojewody Mazowieckiego.

Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.500.000,00 zł

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

kwotę 1.500.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z przebudową drogi

powiatowej nr 3001 Wojszczyce-Swobodnia-Zakroczym.

Rozwiązuje się rezerwę oświatową bieżącą w wysokości 175.267,00 zł oraz

rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 60.000,00 zł w Dziale 758 Różne

rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na

wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo

Finansów na 2009rok części oświatowej subwencji ogólnej(Rozdział 80130

§4010) a także na regulację stanu prawnego dróg powiatowych, ustalenie i

wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane pod poszerzenie pasa drogowego

(Rozdział 70005 §§ 4300,4390,4590)

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się

przeniesienia między paragrafami zmniejszając wydatki na zapłacenie podatku od



nieruchomości w kwocie 15.000,00 zł (z uwagi na zwolenienie jednostki z tej

opłaty) a jednocześnie zwiększając wydatki na wypłatę świadczeń funkcjonariuszy

pożarnictwa.


