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Załącznik nr 7 do 
Uchwały Nr XXV/185/08
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w złotych

Rozdział

z tego:

Zakres porozumienia
w tym:

wynagrodzenia dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tego samego szczebla 

801  Oświata i wychowanie 60 000 60 000 60 000
80130 Szkoły zawodowe 60 000 60 000 60 000

60 000 60 000 60 000

852    Pomoc społeczna 47 759 295 109 295 109 295 109
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 193 000 193 000 193 000

193 000 193 000 193 000

85204 Rodziny zastępcze 47 759 102 109 102 109 102 109
47 759

102 109 102 109 102 109

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział  § Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowepochodne od 

wynagrodzeń

2320 – Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Prowadzenie zajęć teoretycznych z 
przedmiotów zawodowych dla uczniów 
klas wielozawodowych z powiatu 
pułtuskiego

2320 – Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Umieszczenie dziecka w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej i wysokość 
ponoszonych wydatków przez powiat 
pułtuski

2320 – Dotacje celowe otrzymane z 
powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Ponoszenie kosztów i określenie 
wydatków na utrzymanie dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej na 
terenie powiatu pułtuskiego

2320 – Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Umieszczenie dziecka w rodzinie 
zastępczej i wysokość wydatków na 
jego utrzymanie ponoszonych przez 
powiat pułtuski
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Rozdział

z tego:

Zakres porozumienia
w tym:

wynagrodzenia dotacje
Dział  § Dotacje

ogółem

Wydatki
ogółem
(6+10)

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowepochodne od 

wynagrodzeń
854  Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000 5 000 5 000

85406 5 000 5 000 5 000

5 000 5 000 5 000

Różnego szczebla
750   Administracja publiczna 15 000 15 000 15 000

75020 Starostwa powiatowe 15 000 15 000 15 000
15 000 15 000 15 000

921 139 800 139 800 139 800

92116 Biblioteki 139 800 139 800 139 800
139 800 139 800 139 800

Ogółem 47 759 514 909 514 909 514 909

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne

2320 – Dotacje celowe przekazane dla 
powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Orzekanie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub indywidualnego 
nauczania dzieci niewidomych i słabo 
widzących, niesłyszących i słabo 
słyszących oraz dzieci z autyzmem 
zamieszkałych na terenie powiatu 
pułtuskiego

2330 – Dotacje celowe przekazane do 
samorządu województwa na zadania 
bieżące realizowane na postawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

Realizacja projektów:                                  
   - “Rozwój elektronicznej administracji    
w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności  potencjału 
województwa”,                                            
 - “Przyspieszenie wzrostu 
konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego                    
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 
stworzenie zintegrowanych  baz wiedzy      
o Mazowszu”

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

2310 – Dotacje celowe przekazane 
gminie na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu 
terytorialnego

Powierzenie wykonywania zadań 
powiatowej biblioteki publicznej dla 
powiatu pułtuskiego 


