
Uzasadnienie 

do uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego 

na rok 2020 

I. DOCHODY 

Planowane dochody budZetu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. wynosz4 

w tym: 

1. Dochodv bieiace  

83 058 218 zl 

82 557 218 zl 

w tym z tytulu dotacji i Srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje 

zadari finansowanych z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

• 2 i 3: 439 773 z1 
_ 

Na planowane dochody bie24ce budzetu powiatu skladaj4 sic: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na zadania bie2qce z zakresu 

administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat: 	 8 341 436 zl 

• 

2. Dotacje celowe otrzymane z budZetu paristwa na realizacje bieZacych zadan 

wlasn3fch powiatu: 	 4 950 000 z1 

3. Dotacje celowe przekazane z buthetu panstwa na zadania bie24ce realizowane 

przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej: 	 84 480 zl 

4. Dotacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na zadania bie2qce z zakresu 

administracji rzadowej zlecone powiatom, zwiazane z realizacja dodatku 

wychowawczego, dodatku do zryczaltowanej kwoty oraz dodatku w wysokoki 

gwiadczenia wychowawczego stanowigcych pomoc panstwa w wychowaniu 

dzieci: 	 321 000 zi 

5. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow 

europej skich: 	 439 773 z1 

w tym na realizacje projekt6w: 

- „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetnoki z geografii i fizyki 

u uczniow LO Skargi" — realizowany przez Starostwo Powiatowe w Pultusku: 	41 994 zl 
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•

• 

- „Nowa jakok w szkolach zawodowych — migdzynarodowe state, praktyki, 

szkolenia dla uczniow i nauczycieli" — realizowany przez Starostwo Powiatowe 

w Pultusku: 397 779 z1 

6. Udzial we wplywach z podatku dochodowego od osOb fizycznych: 11 560 094 zl 

7. Udzial we wplywach z podatku dochodowego od ()sob prawnych: 112 827 z1 

8. Subwencja ogolna, 

w tym: 

34 392 931 z1 

— czege wyrownawcza: 9 441 738 z1 

— cz06 rownowa24ca: 2 155 255 z1 

— cz06 ogwiatowa: 22 795 938 z1 

9. Srodki na wyplate ekwiwalentow za zalesienie gruntow rolnych z ARiMR: 277 500 z1 

10. Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiqzane z realizacjq zadan 

z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadali zleconych ustawami: 131 195 z1 

11. Wplywy z tytulu porozumien i =ow zawartych miedzy jednostkami 

samorzgdu terytorialnego: 162 573 z1 

12.Wplywy z wplat gmin i powiatow na dofinansowanie zadan bie24cych 

zastepcze): 52 380 z1 

13. Dochody wlasne: 21 731 029 z1 

— wplywy z uslug (m. in. z tytulu odplatno§ci za pobyt mieszkaricow w domach 

pomocy spolecznej): 17 480 256 zi 

— oplaty za tablice komunikacyjne, prawa jazdy, druki, licencje, koncesje itp.: 1 690 000 z1 

— wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorz4du 

terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw: 260 000 zl 

— pozostale odsetki: 96 759 zi 

— wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majqtkowych powiatu: 249 800 z1 

— wplywy z oplat za trwaly zarzqd: 14 560 zl 

— wplywy z ro2nych oplat (w tym: za wydanie map i wyrysow oraz wypis6w 

z ewidencji gruntow i nieruchomoki, z oplat za korzystanie ze grodowiska): 	977 587 zl 

: 
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— wplywy z tytulu wplat dokonywanych przy skladaniu wnioskow o wydawanie 

zezwolenia na prace sezonowa oraz rejestracji o§wiadczen o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcom: 	 14 000 zi 

— wplywy z ro2nych dochodOw: 	 86 956 z1 

— wplywy z rozliczelilzwrotOw z lat ubieglych (w tym zwrot podatku VAT od 

wydatkow inwestycyjnych dotyczqcych budowy szpitala): 	 859 271 zi 

— wplywy z oplat za wydanie duplikatow §wiadectw, dyplomow, za§wiadczeti: 	 1 840 zi 

Dochody majatkowe 	 501 000 zi 

w tym z tytulu dotacji i §rodkOw na finansowanie wydatkow na realizacje zadan 

finansowanych z udzialem §rodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 	 0 z1 

Na planowane dochody majqtkowe budzetu powiatu skladaja sic: 

1. Wplywy ze sprzedaZy skladnikow majatkowych: 	 1 000 zi 

2. Dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Obryte: 	 500 000 zi 

z przeznaczeniem na: 

— realizacjc zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W 	300 000 zi 

na odcinku w m. Obryte": 

— realizacjc zadania pn. „Budowa mostu przez rzeke kanal Zambski w m. 

Gostkowo wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 3433W w m. Gostkowo": 

II. WYDATKI: 

200 000 z1 

Planowane wydatki bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. wynosz4: 85 338 218 zi 

Na planowane wydatki bud2etu powiatu skladaja sic: 

1. Wydatki biezace 78 031 591 zi 
w tym: 

- wydatki jednostek bud2etowych: 

z tego: 

71 174 266 zi 

- na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: 53 557 379 z1 
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- zwiqzane z realizacjq ich statutowych zadan: 17 616 887 zl 

- dotacje na zadania bieZqce: 2 220 507 zl 

- swiadczenia na rzecz ()sob fizycznych: 2 167 949 zi 

- na programy finansowane z udzialem S'rodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 439 773 zl 

- obsluga dlugu publicznego: 2 029 096 zl 

Potrzeby bieZqce jednostek organizacyjnych powiatu na 2020 r. sq wyZsze od moZliwo§ci 

finansowych powiatu, stqd teZ wydatki zostaly zaplanowane w spos6b oszczedny i przemy§lany, 

a ich wysokoge w wielu dziedzinach i jednostkach organizacyjnych ograniczona zostala do poziomu 

dochodow budzetu. 

2. Wydatki majatkowe 	 7 306 627 zi 

— inwestycje i zakupy inwestycyjne 	 7 306 627 zi 

z tego: 

— na programy finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.: 	 186 969 zl 

Wydatki maj4tkowe to: 

— reqlizacja zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa 

poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez 

przebudowe ciqgu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie 

ciechanowskim": 

— realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice — 

Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki PieniqZki — Krzyczki Szumne 

na odcjnku od m. Niestepowo Wlogciariskie do m. Kozieglowy": 

— realizacja zadania pn. „Budowa mostu przez rzeke kanal Zambski 

w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi powiatowej nr 3433W na odcinku 

w m. Gostkowo": 

— realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W 

na odcinku w m. Obryte": 

2 955 241 zl 

880 000 zi 

1 100 000 zl 

950 000 z1 
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— realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku 

od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowoki Pultusk ul. Bialowiej ska": 	503 000 zl 

— 	wykonanie 	dokumentacji 	projektowej 	przewidzianych 	do 	realizacja 

inwestycji: 80 000 z1 

— zakup kosiarki bijakowej bocznej: 20 000 z1 

— zakup recyklera do asfaltu: 30 000 z1 

— zakup skrapiarki emulsji asfaltowej: 20 000 z1 

— zakup kompleksowego rozwivania do wykonania instalacji i konfiguracji 

domeny na wirtualnych maszynach z rozdzieleniem 1151 serwera domenowego: 	460 000 zi 

— realizacja zadania pn. „Przykczenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa 

przylqcza kanalizacji deszczowej na dzialce nr 26/10 ob. 24 m. Pultusk": 	 100 000 zi 

— realizacja zadania pn. „Odnawialne 2rodla energii szansa poprawy jakoki 

§rodowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzen oraz 

Powiecie Pultuskim": 	 172 386 z1 

— zakup pralnicowirowki: 	 36 000 zi 

W budzecie na 2020 r. zalozono: 

• rezerwe ogolng — w kwocie 100 000 zl i stanowi ona 0,12% wydatkow ogolem, 

• rezerwe celow4 — w kwocie 2 962 852 z1 i stanowi ona 3,47% wydatkow ogolem. 

Rezowa celowa zaplanowana zostala z przeznaczeniem na: 

• zadania o§wiaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 

w szkolach ponadpodstawowych i placowkach wychowawczych 

z przeznaczeniem na wydatki bie24ce, w tym regulacje wynagrodzeri 

nauczycieli poszczegolnych stopni awansu zawodowego: 	 2 000 000 zl 

• zadania z zakresu pomocy spolecznej: 	 850 000 zl 

zarmdzanie kryzysowe: 	 112 852 zl 
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III. WYNIK BUDZETU 

Przedstawiony projekt bud2etu Powiatu Pultuskiego na 2020 r. zawiera: 

- dochody ogolem: 83 058 218 zl 

- wydatki ogolem: 85 338 218 zi 

- 	deficyt bud2etu: 2 280 000 zi 

Deficyt bud2etu zostanie sfinansowany planowanq emisjq papierow warto§ciowych w kwocie 

2 280 000 zl w zwiqzku z realizacjq nastcpujqcych zadan inwestycyjnych: 

1. r.*budowa drogi powiatowej Nr 3401W Kacice - Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki 

PieniqZki — Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestepowo Wlogcianskie do m. Kozieglowy 

(kwota 730 000 z1), 

2. Budowa mostu przez rzeke kanal Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudowq drogi 

powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo (kwota 900 000 zl), 

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku w m. Obryte (kwota 650 000 zl). 

Rozchody bud2etu rownie2 zostanq pokryte planowanq emisjq papier6w warto§ciowych 

w kwocie 3 720 000 zl. Planowana na rok 2020 emisja papierow wartogciowych wyniesie 

lqcznie 6 000 000 A. 

IV. FUNKCJONUJACE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE  

Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pultuskiego dzialajq w formie samorzqdowych 

jednostek bud2etowych. Poza tym na podstawie art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

27 siefpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu ustalila wykaz jednostek 

budZetovvych, ktore mogq prowadzie wydzielony rachunek dochodOw: 

1. Lreetim Ogolnoksztalcqce im. P. Skargi w Pultusku, 

2. Zeh)61 Szkol im. B. Prusa w Pultusku, 

3. Zespol Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku, 

4. Specjalny 0§rodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku, 

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pultusku. 

2rodia, z ktorych dochody gromadzone sq na rachunku oraz przeznaczenie tych dochodow 

pozostawiono bez 

SKARBNIK POWIATU 

mgr enata Krzytew a 6 
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