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Uchwała Nr 29012009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30 grudnia 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. l pkt l
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.

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

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

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 45.731.855,59 zł.

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

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 56.434.761,79 zł.

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

podlega ogłoszeniu.
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Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących



Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 290/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.12.2009r.

Dział Rozdział

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

229432,00

33505,00

5414,00

56426961,791

- 1 448,00

1246,00

202,00

7800,001

227984,00

34751,00

5616,00

56434761,791



Uzasadnienie do uchwały Nr 290/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po

wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą 45.731.855,59 zł a

planowane wydatki wynoszą 56.434.761,79 zł

Dochody.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7.800,00 zł

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

podstawie Umowy z Gminą Czosnów z przeznaczeniem na realizację zadania

"Utrzymanie dróg powiatowych".

Wydatki.

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.800,00 zł

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

usług związanych z wycinką 29 sztuk drzew rosnących w pasie drogi

powiatowej nr 2403W oraz frezowanie karp.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami, które wynikają

z dostosowania planu wydatków do wykonania w roku 2009:

W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim ( Rozdział 75011)
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