
Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XXXVI/271/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 marca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
w złotych

Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowy

1 2 3 4 5 6 7 8
150 Przetwórstwo przemysłowe 138 531 138 531

15011 Rozwój przedsiębiorczości 138 531 138 531
138 531 138 531

710 Działalność usługowa 200 000 200 000 200 000
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000 200 000 200 000

200 000

Modernizacja ewidencji gruntów 200 000 200 000
750 Administracja publiczna 257 792 267 407 242 792 24 615

75020 Starostwa powiatowe 257 792 257 792 242 792 15 000
242 792

15 000

257 792 242 792 15 000

75095 Pozostała działalność 9 615 9 615
9 615 9 615

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 610 000 838 612 838 612
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 250 000 250 000 250 000

250 000

250 000 250 000

Dział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu dotyczącego 
informatyzacji baz danych o Mazowszu

Realizacja projektu pn. “Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

Pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i 
kartograficznych (nieinwestycyjnych)

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja projektu pn. “EUROKWALIFIKACJE – kluczem do zatrudnienia 
mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów)
Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “EUROKWALIFIKACJE – 
kluczem do zatrudnienia mieszkańców powiatu pułtuskiego”

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne – wkład własny do projektu e-administracja

Realizacja projektu pn. “Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 
województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa”

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa na realizację zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z 
funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego z funkcją ratownictwa techniczno-ekologicznego



Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowyDział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe
75495 Pozostała działalność 360 000 588 612 588 612

360 000

588 612 588 612

758 Różne rozliczenia 67 785 79 747 79 747
75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 67 785 79 747 79 747

67 785

79 747 79 747

801  Oświata i wychowanie 931 639 1 041 286 1 041 286
80130 Szkoły zawodowe 387 689 497 336 497 336

240 220

275 405 275 405

147 469

161 931 161 931

60 000 60 000

80195 Pozostała działalność 543 950 543 950 543 950
543 950

543 950 543 950

852    Pomoc społeczna 497 542 785 989 785 989
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 177 080 177 080

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Pomoc finansowa na realizację projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu 
reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 
Powiatu Pułtuskiego”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wsparcie techniczne 
systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego Powiatu Pułtuskiego”

Realizacja projektu pn. “Wsparcie techniczne systemu reagowania 
kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Powiatu 
Pułtuskiego”

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja Projektu pn. “Profesjonalna kadra to przyjazny urząd”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Profesjonalna kadra to 
przyjazny urząd”

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja Projektu pn. “Wzbogacenie zasobów emocjonalnych i 
intelektualnych uczniów zespołu Szkół im. B. Prusa w kontekście 
podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wzbogacenie zasobów 
emocjonalnych i intelektualnych uczniów zespołu Szkół im. B. Prusa 
w kontekście podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego”
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja projektu pn. “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego w 
powiecie pułtuskim”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Wysoka jakość 
szkolnictwa zawodowego w powiecie pułtuskim”
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące w zakresie 
teoretycznej i praktycznej nauki zawodu

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

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja projektu pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego”



Rozdział  Nazwa zadania
z tego:

 Zakres porozumienia lub umowyDział Dotacje
ogółem

Wydatki
ogółem Wydatki

bieżące
Wydatki

majątkowe
79 504 79 504

97 576 97 576

85204 Rodziny zastępcze 58 693 118 575 118 575
46 834

Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 46 834 46 834
11 859

Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych 11 859 11 859
59 882 59 882

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 438 849 490 334 490 334
438 849

490 334 490 334

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000 10 000
85406 10 000 10 000

10 000 10 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 141 198 141 198
92116 Biblioteki 141 198 141 198

141 198 141 198

Ogółem 2 564 758 3 502 770 2 501 012 1 001 758

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej

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

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów, związanych z umieszczeniem dziecka w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej

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

Dotacje celowe otrzymane z gminy 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

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

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące – pokrycie 
kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

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

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego 
od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją 
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów)

Realizacja Projektu pn. “Pomagamy naszym klientom, aby potrafili 
sami sobie pomóc”

Wydatki dotyczące realizacji projektu pn. “Pomagamy naszym 
klientom, aby potrafili sami sobie pomóc”

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na wydatki w zakresie 
orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – prowadzenie 
biblioteki powiatowej

Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu 
pułtuskiego 








