
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly bud2etowej powiatu pultuskiego na rok 2019 

W ramach planu vvydatkow powiatu pultuskiego dokonano przeniesien pomicclzy 
poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej na laczna kwote: 	 209 953 A 
w tym: 

- w planie finansowym Zespolu Szkol im. B. Prusa przeniesiono kwote 59 040 A z wydatkow bie2acych na wydatki 
majatkowe zwiazane z realizacja zadania umieszczonego w wykazie przedsiewziee do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej pod nazvva: "Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczacej inwestycji pn. "Roboty budowlane 
w budynku Zespolu Szkol im. Bolestawa Prusa w Pultusku wraz z przebudowa poddasza", 

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego przeniesienia w kwocie 150 913 A, w tym: 

- rozdzial 75515 (Nieodplatna pomoc prawna) - kwota 30 030 zl, dotyczy zmiany pomiedzy paragrafami 
klasyfikacji budzetowej (z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4300 - Zakup uslug 
pozostalych), w zwiazku z tym, i2 nieodplatna pomoc prawna bedzie §wiadczyl radca prawny w ramach 
prowadzonej przez siebie dzialalnoki gospodarczej, a nie umowy cywilnoprawnej; 

-rozdzialy: 
* 80116 (Szkoly policealne) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkol o kwote 78 082 zl, 

* 80120 (Licea ogolnoksztalcace) zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych szkol o kwote 42 801 zl, 

* 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) zwickszenie planu dotacji dla niepublicznych poradni 
o kwote 120 883 A, 

Po rozpatrzeniu odwolania Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Aleksandra Kaczyliska 
z dnia 7 grudnia 2018 r., Zarzad Powiatu podjal decyzje o udzieleniu dotacji w roku bud2etowym 2019 dla 
w/w placowki. Srodki finansowe na udzielenie dotacji zostaly przesunicte z kwot dotacji przeznaczonych 
dla innych niepublicznych szkol i placOwek. 

Plan dotacji podmiotowych nie ulegl zmianie i zgodnie z zalacznikiem nr 2 do uchwaly wynosi 925 351 zl. 

Zmiany dotyczyly: 

- 	niejszenia dotacji dla szkol i placOwek niepublicznych o kwote: 
	

133 040 A 
w tym: 

- Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Doroslych w Puttusku 	 17 512 zl, 

- Studium Rachunkowoki dla Doroslych w Pultusku 	 60 570 zl, 

- Liceum Ogolnoksztalcace dla Doroslych w Pultusku 	 42 801 zl, 

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 	 12 157 zl; 

- zwiekszenie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Aleksandra 	 133 040 z1 
Kaczytiska 
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