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

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenie dochodOw bud2etu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) §rodki przyznane z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. 
kosztow wynagrodzen oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne od 
wyplaconego dofinansowania do wynagrodzeti zasadniczych 
pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy w wysokoki: 
b) dochody realizowane przez Zespol Szkol Zawodowych im. 
J.Ruszkowskiego (wplywy z rozliczeii/zwrotow z lat ubieglych) 
w wysokoki: 
c) dochody realizowane przez Zespol Szkol im. B. Prusa - wplywy 
z roZnych dochod6w - zwrot §rodkow z Okregowej Komisji 
Egzaminacyjnej za zakup materialow niezbcdnych do przeprowadzenia 
czeki praktycznej egzaminow potwierdzajqcych kwalifikacje 
zawodowe w vvysokoki: 
d) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bie24ce z zakresu 
administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem dla 
Komendy Powiatowej Palistwowej Strazy Pozarnej w wysokoki: 

2. Zmniejszenie dochodow bud2etu powiatu o kwote: 
w tym: 

a) zmniej szenie planu dochod6w Starostwa Powiatowego -
zmniejszenie czeki o§wiatowej subwencji ogolnej dla jednostek 
samorzqdu terytorialnego o kwote: 
b) zmniejszenie planu dochodow Starostwa Powiatowego z tytulu 
niewydatkowanych §rodkow zwiqzanych z realizacjq projektu pn. 
"Kreator Kariery - rozw6j doradztwa edukacyjno - zawodowego 

• w powiecie pultuskim" o kwote: 

404 366 zl 

375 000 zi 

14 133 zi 

33 zl 

15 200 zl 

787 313 z1 

755 687 zi 

31 626 zl 

Ponadto dokonano zmian w planie dochod6w ze wzgledu na 2rOdio finansowania 

dotacji otrzymanych na realizacje projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych 

oraz umiejetnoki z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi". Przeniesiono kwote 19 061 

zl z paragrafu 2059 - dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialc 

§rodkow europejskich oraz §rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b 

ustawy (...) na paragraf 2057 - dotacje celowe w ramach programow finansowanych z 

udzialem grodkow europejskich oraz grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a 

i b ustawy (...). Dokonano take zmian w planie dochodow Zespolu Szkol Zawodowych 

im. J. Ruszkowskiego w iqcznej kwocie 844 zi (zmniejszono wplywy z pozostalych 

odsetek o kwote 163 zi oraz wplywy z ro2nych dochodow o kwote 681 zi, natomiast 

zwiekszono wplywy z rozliczen z lat ubieglych o kwote 844 z1). 



* Kwota zwiekszenia o 33 z1 dochodow Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku 
pomniejszyla zmniejszenie kwoty w tym paragrafie wnioskowanej przez Zespol Szkol 
Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku z 681 zl do 648 zl. 

3. Zwigliszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 	 1 612 948 zi 
w tym: 
a) zwiekszenie planu wydatkow Starostwa Powiatowego - dotacja 
celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumien (umow) micdzy jednostkami 
samorzqdu terytorialnego na realizacje zadania inwestycyjnego 
w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji 
pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ciqgu ulic jako 
element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 
o kwote: 	 169 838 zl 
b) zwiekszenie planu vvydatkOw majqtkowych Zarzqdu Dr6g 
Powiatowych w zwiqzku z realizacjq zadania pn. "Wykonanie 

• dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycje" 
o kwote: 	 500 000 z1 
c) rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy - zwiekszenie planu 
wydatkow bie2qcych Powiatowego Urzedu Pracy z przeznaczeniem na 
finansowanie w 2019 r. kosztow vvynagrodzeli oraz skladek na 
ubezpieczenia spoleczne od wyplaconego dofinansowania do 
wynagrodzefi zasadniczych pracownikow Powiatowego Urzedu Pracy 
o kwote: 	 335 000 z1 
d) rozdzial 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiekszenie 
planu wydatk6w bie2qcych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz skladki na ubezpieczenia 
spoleczne pracownikOw o kwote: 	 40 000 zl 
e) rozdzial 80115 - Technika 	 14 166 21 
w tym: 
- zwiekszenie planu wydatk6w bie2qcych Zespolu Szkol Zawodowych 

• im. J. Ruszkowskiego o kwote: 	 14 133 z1 
- zwiekszenie planu wydatkow bie24cych Zespolu Szkol im. B. Prusa 
z przeznaczeniem na zakup §rodkow dydaktycznych i ksiq2ek o kwote: 	33 zi 
f) zwiekszenie planu wydatkow Starostwa Powiatowego z tytulu zwrotu 
§rodkow otrzymanych w ramach projektu "Sta.2 i praktyka atutem 
przyszlego pracownika" realizowanego przez Zespol Szkol im. B. Prusa 
o kwote: 	 11 200 z1 
g) rozdzial 75410 - Komendy wojewodzkie Paristwowej Stray 
Po2arnej - zwiekszenie planu wydatkOw Starostwa Powiatowego 
zwiqzanych z przekazaniem §rodkow na Fundusz Wsparcia Parlstwowej 
Stray Po2arnej na dofinansowanie remontu dachu nad cze§ciq 
gara2owq stra2nicy Komendy Powiatowej PSP w Pultusku o kwote: 	55 000 zl 
h) rozdzial 75020 - Starostwa powiatowe - zwiekszenie planu 
wydatkow majqtkowych Starostwa Powiatowego zwiqzanych 
z zakupem samochodu o kwote: 	 120 000 z1 



i) zvviekszenie planu wydatk6w bie4cych Komendy Powiatowej 
Panstwowej Stray Pozarnej z przeznaczeniem na zakup ubran 
specjalnych o kwote: 	 15 200 zl 
j) rozdzial 71095 - Pozostala dzialalnok - zwickszenie planu 
wydatk6w Starostwa Powiatowego zwiqzanych z realizacja zadania 
pn. "Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji 
spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji 
i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiqzan informatycznych 
z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz 
cyfryzacja baz danych, niezbednych w celu osiqgniccia 
interoperacyjnoki zbiorOw danych przestrzennych" o kwote: 	 25 825 z1 
k) rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomokiami - 
zwickszenie planu wydatk6w Starostwa Powiatowego zwiqzanych 
z realizacja zadania pn. "Opracowanie dokumentacji. projektowo - 
kosztorysowej na remont niezagospodarowanej czcki budynku 
Starostwa Powiatowego w Pultusku oraz wykonanie ekspertyzy 

• ustalajqcej przyczyny pcknica §cian i sposob naprawy w budynku 
Starostwa Powiatowego wraz z wykonaniem mapy do celow 
projektowych oraz opracowaniem badan geotechnicznych gruntu, 
badan szczelnoki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie 
odkrywek posadzek, §cian itp. o kwote: 	 60 200 z1 
1) rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnoge - zwickszenie planu 
wydatk6w w zwiqzku z wprowadzeniem niewykorzystanych §rodkow 
na realizacjc projekt6w dofinansowanych z bud2etu UE o kwote: 	266 519 zl 
w tym: 
a) Starostwo Powiatowe - realizacj a projekt6w: 
* pn. "Kreator Kariery - rozw6j doradztwa edukacyjno - zawodowego 
w powiecie pultuskim": 	 83 934 z1 
* pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku - podniesienie 
u uczniow LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, 
jczykowych), wlakiwych postaw i umiejetnoki niezbednych na rynku 

• pracy": 	 28 176 zl 
* pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetnoki 

z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi": 	 6 342 zl 
b) Zespol Szkol im. B. Prusa w Putusku - realizacja projektow: 
* pn. "TIK w nauczaniu matematyki": 	 19 813 z1 
* pn. "Stag i praktyka atutem przyszlego pracownika": 	 116 750 zl 
c) Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karlowicz 
w Pultusku - realizacja proj ektu: 
* pn. "My§1 kreatywnie. Dzialaj aktywnie. Program podnoszenia 
efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno-zawodowego uczniow 
z niepelnosprawnokiq intelektualn4 oraz z niepelnosprawnokiami 
sprze2onymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli 
Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz 
w Pultusku": 	 11 504 z1 



4. Zmniejszenie wydatkow bud2etu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) rozdzial 75020 - Starostwa powiatowe - zmniejszenie planu 
wydatkow Starostwa Powiatowego o kwote: 
b) rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnok - zmniejszenie planu 
wydatkow Starostwa Powiatowego w zwiqzku z realizacja projektu 
pn. "Kreator Kariery - rozwoj doradztwa edukacyjno - zawodowego 
w powiecie pultuskim" 

42 826 zi 

11 200 zl 

31 626 zi 

5. Na wnioski dyrektorOw jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien 
pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej) na lqcznq kwote 
109 199 zl oraz dokonano przeniesien w ramach podzialek klasyfikacji budzetowej 
wydatk6w dotyczqcych realizacji projektow unijnych na lqcznq kwote 21 647 zl. 

6. Dokonano zmian w planie przychodow i rozchod6w powiatu na 2019 rok 
• polegajqcych na wprowadzeniu przychod6w z tytulu wolnych §rodkOw w iqcznej 

kwocie 1 953 069 zl vvynikajqcych z rozliczen kredytow i po2yczek z lat ubieglych 
oraz niewykorzystanych grodkow dotycz4cych realizacji projekt6w unijnych. Na splate 
wczegniej zaciqgnietych zobowiqzari z tytulu po2yczki oraz wykup papierOw 
wartokiowych w lqcznej kwocie 3 120 000 zl przeznacza sic przychody bud2etu 
(emisja papierow wartokiowych) w vvysokoki 3 120 000 zl. Zmian dokonano zgodnie 
z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 

• 

7. Plan dochodow i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadati zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 do 
uchwaly. Zmiana dotyczy zwickszenia planu finansowego dochodow i wydatkow 
jednostek powiatu realizujqcych zadania z zakresu administracji rzqdowej, zmiany 
dokonano w nastepujqcej podzialce klasyfikacji budzetowej: 
* rozdzial 75295 - Pozostala dzialalnoge z przeznaczeniem na zakup ubran specjalnych 
dla Komendy Powiatowej Patistwowej Strazy Po2arnej - 15 200 

Ponadto dokonano przeniesien na lqcznq kwote 3 500 zl, w tym: 
* rozdzial 75411 - Komendy Powiatowe Paristwowej Stray Pozarnej - 140 zl 
* rozdzial 85203 - 0§rodki wsparcia - 3 360 zl. 

8. Plan dochodow i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych w drodze 
um6w lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przestawia 
zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiany dotyczq zwiekszenia nakladOw na realizacjc 
nastepujqcych zadari: 
* "Realizacja projektu pn. Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla 

aktywizacji spoleczeristwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 

wypracowanie nowych rozwiqzah informatycznych z zakresu elektronicznej 

administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbednych w celu 

osiqgniecia interoperacyjnoki zbiorow danych przestrzennych" o kwote 25 825 zl. 
Lqczna wartok zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 557 475 zl. 



* realizacja zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej 
i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe ciqgu ulic jako element gospodarki 
niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwote 169 838 zl. 
Lqczna wartok zadania na rok 2019 po zmianie wynosi 1 169 838 zl. 

9. Zmiany wydatk6w na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjcte wieloletniq 
prognozq finansowq przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowa do przylqcza 
wodociqgowego oraz przylqcza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Spolecznej 
w Pultusku" 
Lqczna wartok zadania na 2019 rok wynosi 6 000 zl. 
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego "Zakup samochodu osobowego" dla Zarzqdu 
Drog Powiatowych 
Lqczna wartok zadania na 2019 rok wynosi 60 000 zl. 
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej 

przewidzianych do realizacji inwestycji" realizowanego przez Zarzqd DrOg 
Powiatovvych 
Lqczna wartok zadania na 2019 rok wynosi 500 000 zl. 
- wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego 
Lqczna wartok zadania na 2019 rok wynosi 120 000 zl. 

10. Plan dochod6w, kt6re podlegajq przekazaniu do budzetu panstwa zwi4zanyh 
z realizacjq zadan z zakresu administracji rz4dowej przedstawia zalqcznik nr 7 do 
uchwaly. Zmian dokonano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego 
w Warszawie Nr WF - 1.3111.24.4.2019. Zmiany dotyczq zmniejszenia planu dochodow 
o kwote 100 zl z tytulu oplat za wydawanie kart parkingowych (rozdzial 85321 - 
Zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawnoki). 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

