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Uchwała Nr 268 12009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28października 2009r.

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
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 XXVIIII168/2008 z
dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok
2009.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 .

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 57 787 540,79 zł.

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

podlega ogłoszeniu.
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Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 268/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28.10.2009r.

Dział Rozdział

4260 Zakup energii 232968,00 -13000,00 219968,00

4300 Zakup usług pozostałych 211446,00 6950,00 218396,00

4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 11484,00 - 1 000,00 10484,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4260,00 1950,00 6210,00

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3149,00 5100,00 8249,00
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Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne
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Uzasadnienie do uchwały Nr 268/2009
Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po

wprowadzonych zmianach planowane wydatki pozostają na tym samym

poziomie i wynoszą 57.787.540,79 zł

Wszystkie zmiany w Planie wydatków dotyczą przesunięć między

paragrafami:

W Dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększa się

plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8.800,00 zmniejszając

wydatki na zakup materiałów i usług dostępu do sieci Internet. Przesunięcia

wynikają z konieczności przedłużenia licencji na system informacji prawnej LEX

oraz rozszerzenie posiadanej licencji na nieograniczoną ilość stanowisk

sieciowych.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy Pomocy społecznej o

kwotę 6.950,00 zł zwiększa się wydatki na zakup aktualizacji programów

antywirusowych zabezpieczenia internetowego oraz wykonanie opinii

określających grupy zatrudnione w szczególnie uciążliwych warunkach wg

ustawy ,,0 emeryturach pomostowych", a także o kwotę 7.050,00 zł w

podróżach służbowych(oddelegowanie 2 pielęgniarek na 3 miesięczny kurs w

ramach funduszy EFS) i zakupie akcesoriów komputerowych. W wyniku analizy

przewidywanego wykonania wydatków zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł

wydatki na zakup energii i zakup usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie

psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 796,00

zł zwiększa się wydatki na wypłatę nagród i wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń w związku z koniecznością wypłacenia odprawy z tytułu

rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika

zmniejszając wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.
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