
Obja§nienia do uchwaly/zarzadzenia nr 111/25/2018 z dnia 2018-12-19 

Objagnienia przyjetych wartogei 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2018 — 2028 i wynika 

z zaciqgnietych w latach poprzednich zobowiqzali (po2yczka z Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt dlugoterminowy). W 

roku 2018 zrealizowano: 

1) emisje obligacji na kwote 10.600.000 z1 w tym: 

• 
a) kwote 3.120.000 z1 przeznacza sic na splate wczeSniej zaciqgnietych zobowiqzan, 

b) kwote 7.480.000 zl przeznacza sic na pokrycie deficytu w zwiqzku z realizacjq 

nastcpujqcych zadan inwestycyjnych: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzen — Gqsocin — Lady Krajeczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi (kwota 3.400.000 z1), 

- Budowa mostu przez rzeke Prut w miejscowo§ci Zatory wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowoSci Zatory (kwota 600.000 zl), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo 

w miejscowoSci Gzy (kwota 610.000 zl), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo, 

na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare (kwota 600.000 z1), 

- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w 

Pultusku (kwota 2.270.000 z1). 

Dla emisji obligacji zalakono karencje w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup 

obligacji zaplanowano nastepujqco: 

- rok 2020 kwota 500.000 z1, 

- w latach 2021-2026 po 1.500.000 z1, 

- rok 2027 kwota 1.100.000 zl, 

2) emisje obligacji na kwote 3.700.000 zl z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w zwiazku 
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z realizacjq nastepujqcych zadati inwestycyjnych: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeri — Gasocin — Lady Krajeczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi (kwota 665 219 zl), 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 — 

Grab6wiec 	 i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grab6wiec — Zatory 

(kwota 2 500 000 z1). 

- Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalcacego im. P. 

Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - 

remont dachu, elewacji i parkanu (kwota 534 781 z1). 

Dla emisji obligacji zaloZono karencje w wykupie obligacji na lata 2018-2019. Wykup 

obligacji zaplanowano nastepujaco: 

• lata 2018 — 2019 — karencj a, 

• lata 2020 — 2022 — po 200 000 

• lata 2023 — 2024 — po 400 000 zl, 

• lata 2025-2027 — po 500 000 zl, 

• rok 2028 — 800 000 z1. 

a) prognoza dochodow 

Planowane wielkoki dochodow na rok 2018 przyjeto na podstawie: 

• okreglonych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wlasne przekazane przez 

I 

	
Wojewode Mazowieckiego, 

• okre§lonych kwot subwencji ogolnej i udzialu powiatu w podatku dochodowym od 

()sob fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansow oraz planowanego 

udzialu we wplywach z podatku dochodowego od ()sob prawnych, 

• okreSlonych dotacji celowych wynikajacych z projektow i programow finansowanych 

z udzialem grodkow europejskich, 

• okre§lonych wplywOw z tytulu zawartych umOw i porozumien miedzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego, w tym z tytulu pomocy finansowej, 

• innych wplywow stanowiqcych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie 
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odrebnych przepisow (miedzy innymi — wplywy z uslug, oplaty komunikacyjne, 

wplywy z najmu, oplaty za trwaly zarzqd, odsetki od §rodkow na rachunkach 

bankowych). 

Prognozg dochodOw bie4cych na kolejne lata sporzqdzono w oparciu o wska2niki 

makroekonomiczne podane przez Ministra FinansOw na potrzeby wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Dla prognozy dochod6w bie4cych przyjcto w poszczegolnych latach wskakiki PKB: 

2018 r. - 103,8 % 

2019 r. - 103,8 % 

2020 r. - 103,8 % 

2021 r. - 103,6 % 

2022 r. - 103,5 % 

2023 r. - 103,3 % 

2024 r. - 103,2 %. 

2025 r. - 103,1 % 

2026 r. - 103,0 % 

2027 r. - 102,9 % 

2028 r. - 102,9 % 

Poczqwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania grodkow z budZetu Unii Europejskiej 

na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich. 

W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majqtkowe (pochodzqce ze krodel 

zewnctrznych), dotyczqce realizacji zadan inwestycyjnych stanowi4 odpowiednio 32,91% 

oraz 20,06% planowanych wydatk6w majqtkowych. 

b) prognoza wydatkow 

Planowane wielkoki wydatkow na rok 2018 przyjeto w wysokoki okreglonej w uchwale 

budzetowej powiatu pultuskiego na rok 2018 w zakresie wydatkOw bieZqcych i wydatkow 
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majatkowych. 

Wydatki bieZace - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu okre§lone 

w szczegolowoki wynikajgcej z przepis6w, dotacje na zadania bie4ce, §wiadczenia na 

rzecz ()sob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsluge 

diugu. 

Prognoze wydatkow bieZqcych poczqwszy od roku 2018 sporzgdzono przy zalo2eniu 

ich wzrostu o wskainik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych podany przez 

Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. 

f 
Przyjeto nastepujqcq dynamike §redniorocznq: 

2018 r. - 102,3 % 

2019 r. - 102,3 % 

2020 r. - 102,5 % 

2021 r. - 102,5 % 

2022 r. - 102,5 % 

2023 r. - 102,5 % 

2024 r. - 102,5 %. 

2025 r. — 102,5 % 

2026 r. — 102,5 % 

• 2027 r. - 102,5 % 

2028 r. - 102,5 % 

Prognoze wydatkow na wynagrodzenia i pochodne od roku 2019 przyjeto rownieZ 

zgodnie 	 ze wskainikiem wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych. 

Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem §rodkOw, o 
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ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostaly przyjcte na poziomie zaplanowanych 

dochodow 	 z tego tytulu w poszczegolnyeh latach Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz dodatkowo zwickszono je o 20 % - zabezpieczajqc w ten sposob wklad 

wlasny do realizowanych projektow. 

Wydatki majqtkowe — to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majqtkowe na programy 

finansowane z udzialem §rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych. 

Przy planowaniu wydatkow majqtkowych uwzglcdniono potrzeby rozwoju 

infrastruktury powiatu oraz motliwo§ci finansowe, majqc na uwadze splate zobowiqzari jut 

• 
zaciqgnietych, planowanych do zaciqgniecia oraz motliwo§ci pozyskania §rodkow z 

zewnqtrz na dofinansowanie inwestycji. 

Planujqc wydatki majqtkowe na 2018 rok uwzglcdniono: 

1) w ramach wydatkow jednorocznych: 

a) przebudowe drogi powiatowej nr 1242W Ojrzelt — Gqsocin — Lady Krajcczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi — 5.954.001 zl, 

b) przebudowe drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk — Gasocin — Ciechanow na 

odcinku Bylice — Klukowo — 3.961.534 zl, 

c) budowc mostu przez rzeke Prut w miejscowogei Zatory wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowo§ci Zatory — 2.544.253 zl, • 

	

	
d) przebudowe drogi powiatowej nr 3429W KozlOwka — Borza Strumiany — Ostaszewo 

w miejscowoki Gzy - 1.007.413 zl, 

e) przebudowe drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skorznice 

Gqsiorowo na odcinku Tqsewy - Sk6rznice - Etap II (wymiana istniejqcych 

przepustow oraz wykonanie zjazdow z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) —

259 506 zl, 

1) rozbudowe drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 — 

Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabowiec — Zatory — 5 802 

993 zl, 
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g) wykonanie 	dokumentacji 	projektowej 	przewidzianych 	do 	realizacji 

inwestycji —205 324 z1, 

h) wykonanie oraz wdrozenie geoportalu dla potrzeb Wydzialu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomo§ciami — 45.000 zl, 

i) zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu glosowania imiennego 

radnych wraz z prezentacjq wynikow — 32.850 zl, 

j) zakup rejestratora TRX — 15.473 zl, 

k) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Budowa sali 

gimnastycznej 	i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. Boleslawa 

Prusa w Pultusku — 94.080 z1, 

1) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Roboty budowlane 

w budynku Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa wraz z przebudowq poddasza —

59.640 

m) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektow budowlanych 

dotyczqcych zadania pod nazwq „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 

Liceum Ogolnoksztalwego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu 

zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku — 34.000 z1, 

n) zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku" - 1 908 436 zl, 

o) modernizacje pomieszczeli w Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 26.000 zl, 

p) likwidacjc barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach — 79 860 

zl, 

q) likwidacjc barier transportowych - zakup 9-miejcowego samochodu typu mikrobus 

przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym dw6ch na wozkach 

inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — 79 860 zl, 

r) likwidacje barier transportowych - zakup dziewicciomiejscowego samochodu typu 

mikrobus przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwoch 

()sob na wozkach inwalidzkich dla Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego 

im. Anny Karlowicz 	w Pultusku — 79.860 zl, 

s) likwidacje barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu 

potwierdzenie za zgodnota Jan Zalewski 
za organ stanowiacy Tadeusz Nalewajk 

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.21 

Strong 28 z 36 



mikrobus przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwOch na 

wozkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 72. 673 zi. 

2) w ramach przedsiewziee zal4czonych do wieloletniej prognozy finansowej: 

a) realizacje projektu „Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla 

aktywizacji spoleczeristwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

geoinformacji" — 41 357 zi, 

b) realizacjc projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu 

Pultuskiego"— 513.200 zi. 

d) budowe sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi 

w Pultusku — 3.354.110 zi, 

e) przebudowe drogi powiatowej Nr 3403 W Pultusk — Bulkowo — Sk6rznice — 

Gqsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare — 4 469 445 zi, 

f) budowe budynku garaZowo — gospodarczego — 308 729 zi, 

g) realizacje zadania „Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" —

24 370 A. 

W ramach wydatkow majqtkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano: 

a) w roku 2019 przebudowe drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — 

Skorznice — Gqsiorowo na odcinku SkOrznice Gqsiorowo (wartoge zadania 2.000.000 

z1), 

b) w roku 2020 przebudowe drogi powiatowej nr 3410W StrzyZe — Zaborze — 

Obrcbek 	w km 0+013,97 — 3+901,24 (warto§e zadania 2.550.000 z1) oraz 

przebudowe drogi powiatowej nr 2421W Sokolowo — Obryte — Pniewo — Zatory na 

odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (warto§a zadania 2.207.500 z1), 

c) w roku 2022 przebudowe mostu w miejscowo§ci Borza Strumiany w ciqgu drogi 

powiatowej Nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo wraz z drogq 

dojazdowq w miejscowo§ci Borza Strumiany (warto§e zadania 6.000.000 zi), 

e) w roku 2023 przebudowe drogi powiatowej Nr 3405W Lady Krajeczyno — 

Winnica na odcinku Zalesie Lenki 	Skorznice (wartoge zadania 2.200.000 z1), 

przebudowe drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto — Kaleczyn na odcinku 
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Wyrzyki — Pckale (wartok zadania 1.000.000 z1), przebudowe drogi powiatowej Nr 

3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku Domoslaw — Pokrzywnica (wartok 

zadania 4.500.000 z1), 

f) w roku 2024 przebudowe mostu w miejscowoki Dzbanice w ciqgu drogi 

powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica — Dzbanice — Karniewek wraz z drogq 

dojazdowq na odcinku Obrebek — Dzbanice (wartok zadania 2.000.000 zl), 

przebudowe mostu w miejscowoki Gostkowo 	w ciqgu drogi powiatowej Nr 

3433W Gostkowo — Obryte — Gladczyn — Zatory — Popowo Kokielne wraz z drogq 

dojazdowq na odcinku Obryte — Gostkowo (wartok zadania 3.000.000 z1), budowc 

chodnika w miejscowoki Grodek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel — 

Porzqdzie — Obryte — Psary — Pultusk (wartok zadania 600.000 z1), oraz przebudowe • 

	

	
drogi Nr 3401W ciqg drogowy Kacice - Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki 

PieniqZki — Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica — Bledostowo (wartok zadania 

1.500.000 zl), przebudowe drogi Nr 3433W ciqg drogowy Gostkowo - Obryte —

Gladczyn — Zatory — Popowo Kokielne na odcinku Obryte — Bartodzieje (wartok 

zadania 1.400.000 zl), 

g) w roku 2025 przebudowe drogi powiatowej nr 2422W ciqg drogowy Nasielsk —

Strzegocin — Szyszki — Golymin 0§rodek odcinek Strzegocin — Szyszki (wartok 

zadania 1.500.000 zl). 

3) wydatki na obsluge diugu 

Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikajqcym z 

zawartych umow, dotyczqcych zaciqgniecia potyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska 	 i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu 

pultuskiego, zaciqgniecia kredytu, oraz planowanej w II polowie 2018 roku emisji obligacji 

komunalnych w wysokoki 10.600.000 zl oraz w wysokoki 3.700.000 zl. 

Nie dokonano symulacji przyjmujqcej scenariusz techniczny, zgodnie z ktorym po roku 2021 

kurs zlotego wzgledem euro bedzie utrzymywal sic na poziomie z konca 2021 r. (4,25 PLN), 

poniewa2 caly diug powiatu zaciqgniety jest w walucie polskiej. 

Wypracowana nadwyzka budZetowa w poszczegolnych latach budzetowych poczqwszy 
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od roku 2019 przeznaczona bedzie na splate zaciqgnictych zobowiqzali, w tym potyczki 

z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu 

diugoterminowego, a takte wykup papierow wartokiowych. 

4) kwota diugu powiatu pultuskiego 

Powiat pultuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji lqcznej kwoty splat zobowiqzati 

(splat rat kredytow i potyczek oraz wykupu papier6w wartokiowych wraz z naletnymi 

odsetkami) 	 do dochodow w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego 

wskatnika splaty wynikajqcego 	z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Obliczajqc wskatnik zadlutenia dokonano: 

- wylqczen w roku 2018 w zakresie splaty zobowiqzati z tytulu wykupu papierow 

wartokiowych wyemitowanych przez powiat pultuski na splate zobowiqzati przejctych po 

SPZOZ przeksztalconym na zasadach okreglonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

dzialalnoki leczniczej (wylqczono w roku 2018 kwote 1.500.000 zl 	z tytulu 

wyemitowanych obligacji na splate dlugu przejetego po przeksztalcanym SPZOZ w 

Pultusku), 

- wylqczen w roku 2018 wydatkow bietqcych ponoszonych na splate przejetych zobowiqzati 

samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach 

okre§lonych 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoki leczniczej w wysokoki, w jakiej nie 

podlegajq sfinansowaniu dotacjq z budtetu patistwa. 

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej obejmujq lata 2018 - 2021 i dotyczq: 

• realizacji przedsiewziee z poniesionymi wydatkami przed przyjeciem wieloletniej 

prognozy finansowej i wydatki zakladane do poniesienia w latach nastcpnych do kolica 

okresu realizacji przedsicwzice, 

• limitow wydatkow na przedsiewziecia w poszczegolnych latach, kt6re wyznaczajq 

wielkoki 	dla budtetow w katdym roku realizacji danego przedsiewziecia, at do 
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jego zakoliczenia, 

• limitOw zobowiqzali. 

W ramach przedsiewziee zaplanowano: 

a) programy, projekty i zadania, w tym: 

• programy, projekty oraz zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem 

grodkow, 	o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych, w tym: 

• wydatki bie2qce — limit wydatkow na 2018 r. —1 649 437 zi, 

• wydatki majatkowe — limit wydatkow na 2018 r. — 554 557 zl, 

• • programy, projekty oraz zadania pozostale (inne niz wymienione powy2ej): 

• wydatki bie2qce — limit wydatkOw na 2018 r. — 46.800 zl, 

• wydatki majqtkowe — limit wydatkow na 2018 r. — 8 156 654 A. 

Poszczegolne zadania przyjete w wykazie przedsiewziee okregla za.14cznik nr 2 do 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu pultuskiego. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pultuskiego nastqpily na skutek 

poniiszych zmian: 

I. Dochody budzetu powiatu pultuskiego 

1. Zwiekszenie dochod6w budzetu powiatu o kwote 3 345 574 zi, w tym: 

1) dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania bie24ce z zakresu administracji rzqdowej w 

lqcznej kwocie — 2 262 847 zi z przeznaczeniem dla: 

a) Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku — 27 540 zi, 

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku — 1 919 596 zi, 

— rozdzial 85508 — Rodziny zastepcze (wyplata dodatku wychowawczego) — 60 596 zl, 
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— rozdzial 85334 — Pomoc dla repatriantow — 1 850 000 zl, 

— rozdzial 85321 — Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawno§ci — 9 000 zl, 

c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pultusku — 25 000 zl, 

d) Starostwa Powiatowego — 9 650 zl, w tym: 

— rozdzial 71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartografii (z przeznaczeniem na wykonanie 

ewidencji gruntow i budynkow) — 4 000 zl, 

— rozdzial 75109 — Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikOw wojewodztw, wybory 

wojtow, burmistrzow i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewodzkie — 5 650 zl, 

e) Komendy Powiatowej Paristwowej Stray Po2arnej w Pultusku — 230 399 zi, w tym: 

— rozdzial 75411 — Komendy Powiatowe Paristwowej Strazy Po2arnej — 221 799 zi, 

- rozdzial 75478 — Usuwanie skutkow klcsk zywiolowych — 8 600 zl, 

f) Powiatowego Urzcdu Pracy w Pultusku (rozdzial 85156 — Skladki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz gwiadczenia dla °sob nieobjetych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego) — 50 662 zl, 

2) dotacja celowa na realizacje zadali bie2qcych wlasnych dotyczqcych dzialalno§ci domow 

pomocy spolecznej w lqcznej kwocie: 150 000 zi z przeznaczeniem dla: 

— Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem — 98 182 zl, 

— Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach — 51 818 zl, 

3) zwiekszenie czegci o§wiatowej subwencji ogOlnej dla powiatu pultuskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie kosztow zwiqzanych z wyplatq odpraw emerytalnych dla 

• 
zwalnianych nauczycieli w szkolach i placowkach o§wiatowych albo przechodzqcych na 

emeryturc — 4 890 zi, 

4) §rodki przyznane z Funduszu Pracy na sfinansowanie w 2018 roku nagrod specjalnych 

oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne pracovvnikow Powiatowego Urzedu Pracy — 56 600 

zl, 

5) refundacja wydatkow poniesionych na realizacje projektu pn. "Termomodernizacja 

budynkow uZytecznogci publicznej Powiatu Pultuskiego" (dot. budynku Zespolu Szkol 

Zawodowych 	 im. J. Ruszkowskiego w Pultusku oraz Specjalnego 0§rodka 

Szkolno-Wychowawczego 	 im. A. Karlowicz w Pultusku) — 57 029 zl, 
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6) wplywy z dochodOw realizowanych przez domy pomocy spolecznej — 162 732 zl, 

7) wPlYvvY z odplatno§ci z innych gmin i powiat6w za pobyt dzieci w rodzinach 

zastepczych — 	6 334 zl, 

8) wplywy z darowizn — 2 500 zl, 

9) §rodki z rezerwy subwencji ogolnej — 277 423 zl, 

10) §rodki z budzetu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony ZabytkOw na realizacje 

zadania pn."Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalwego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu — 365 219 zl. 

2. Zmniejszenie dochodow budzetu powiatu o kwote 65 347 zl, w tym: 

• 1) dotacje celowe z budzetu patistwa na zadania bieZqce z zakresu administracji rzqdowej w 

lqcznej kwocie — 7 524 zl z przeznaczeniem dla: 

a) Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku (rozdzial 

80153 — Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrecznikow, materialow 

edukacyjnych lub materialOw owiczeniowych) —1 624 zl, 

b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku (rozdzial 85504 — Wspieranie 

rodziny; realizacja rzqdowego Programu „Dobry Start") — 2 480 zl, 

c) Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku (rozdzial 85203 — 0§rodki wsparcia; 

realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 2yciem") — 3 420 zl, 

2) zmniejszenie udzialow powiatu w podatku dochodowym od °sob prawnych — 21 782 zl, 

3) zmniejszenie dotacji z tytulu pomocy finansowej z budzetu Samorzqdu Wojewodztwa 

• Mazowieckiego na realizacje zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 

Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki 

Stare" — 	35 247 zl, 

4) zmniejszenie wplywow z gmin z tytulu odplatno§ci za pobyt dzieci w rodzinach 

zastepczych — 794 zl. 

Ogolem plan dochodow zostal zwickszony o kwote 3 280 227 zl. 

II. Wydatki budzetu powiatu pultuskiego 
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1. Zwiekszenie wydatk6w budzetu powiatu o kwote 2 922 532 zI, w tym: 

1) zwiekszenie planow finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budzetu 

panstwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej w lqcznej kwocie — 2 262 847 zl, w 

tym: 

a) Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku — 27 540 zi, 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku — 1 919 596 zl, 

— rozdzial 85508 — Rodziny zastepcze (wyplata dodatku wychowawczego) — 60 596 zl, 

— rozdzial 85334 — Pomoc dla repatriantow — 1 850 000 zl, 

— rozdzial 85321 — Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawno§ci — 9 000 zI, 

c) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pultusku — 25 000 zl, 

d) Starostwo Powiatowe — 9 650 zl, w tym: 

— rozdzial 71012 — Zadania z zakresu geodezji i kartograffi (z przeznaczeniem na wykonanie 

ewidencji gruntow i budynkow) — 4 000 zl, 

— rozdzial 75109 — Wybory do rad gmin, rad powiatOw i sejmikow wojewodztw, wybory 

wOjtow, burmistrz6w i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i 

wojewodzkie — 5 650 zl, 

e) Komenda Powiatowa Palistwowej Stray Potarnej w Pultusku — 230 399 zl, w tym: 

— rozdzial 75411 — Komendy Powiatowe Paristwowej Strazy PoZarnej — 221 799 zl, 

— rozdzial 75478 — Usuwanie skutkow klesk zywiolowych — 8 600 zI, 

f) Powiatowy Urzqd Pracy w Pultusku (rozdzial 85156 — Skladki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz §wiadczenia dla os6b nieobj etych obowiqzkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego) — 50 662 zI, 

2) zwiekszenie planow finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budzetu 

pafistwa na zadania wlasne — 150 000 zI, w tym: 

— Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem — 98 182 zI, 

— Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach — 51 818 zl, 

3) zwiekszenie planu finansowego Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku zgodnie z 

otrzymanq subwencjq ogOlnq — 4 890 

4) zwiekszenie planu finansowego Powiatowego Urzedu Pracy w Pultusku zgodnie z 

otrzymanymi §rodkami z Funduszu Pracy — 56 600 zI, 
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5) zwiekszenie planow finansowych jednostek zgodnie z planowanym zwiekszeniem 

dochodow wlasnych — 165 232 zl, w tym: 

— Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem — 120 000 zl, 

— Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku — 42 732 zl, 

— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna — 2 500 zl. 

6) zwiekszenie planu finansowego Starostwa Powiatowego zgodnie z planowanym 

zwiekszeniem wplywow w rozdziale 85508 - Rodziny zastepcze — 5 540 zl, 

7) zwiekszenie planu wydatkow bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem w zwi4zku 

z otrzymaniem §rodkow z rezerwy subwencji ogOlnej — 277 423 zl. 

2. Zmniejszenie wydatkow budZetu powiatu o kwote 7 524 z1 w zwiqzku ze zmniejszeniem • 	dotacji na realizacje zadari rzqdowych, w tym: 

a) Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku (rozdzial 

80153 — Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrecznikow, materialow 

edukacyjnych lub materialOw owiczeniowych) — 1 624 zl, 

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku (rozdzial 85504 — Wspieranie rodziny; 

realizacja rzqdowego Programu „Dobry Start") — 2 480 zl, 

c) Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku (rozdzial 85203 — 0§rodki wsparcia; 

realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Zyciem") — 3 420 A. 

Ogolem plan wydatkow zostal zwickszony o kwotc 2 915 008 zl. 

• Ponadto w ramach zatwierdzonych planow finansowych dochodow i wydatkOw dokonano 

przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej. 

Zmiany planu dochodow i wydatkow budZetu powiatu pultuskiego wplynely na zmniejszenie 

deficytu budZetu do kwoty 13 875 439 zl. Na pokrycie planowanego deficytu przeznaczono 

przychody pochodzqce z emisji papier6w wartokiowych w kwocie 11 180 000 zi oraz wolne 

§rodki - nadwyzka §rodkow pienicZnych na rachunku bieZqcym budZetu powiatu 

wynikajqcych z rozliczen kredytow i poZyczek z lat ubieglych w wysokoki 2 695 439 

PRZEWODNICZiCY RADY POWIATU 

Tadeusz Nalewajk 
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