
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2020 

Uchwala zawiera: 

1. Zwickszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 
z tytulu §rodkOw otrzymanych z patistwovvych funduszy celowych na 

realizacjç zadan bieZqcych jednostek sektora finansow publicznych 

2. Zwiekszenie wydatkOw budietu powiatu o kwote: 
z przeznaczeniem na realizacje zadan w zakresie przewozOw 
autobusowych 

129 619 z1 

129 619 z1 

Ponadto w ramach zatwierdzonego planu finansowego budZetu Powiatu Pultuskiego 
dokonano zmniejszenia planu wydatkOw bie24cych o kwote 1 155 552 z1 
z przeznaczeniem na wydatki majqtkowe, w tym: 

• *realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku Specjalnego 0Srodka 
Szkolno - Wychowawczego im. A. Karlowicz" - 889 905 zl, 
Zadanie bcdzie realizowane w latach 2020 - 2021. Planowana l4czna wartok zadania 
wynosi 3 559 620 z1, w tym 1 721 385 zl - §rodki z Mazowieckiego Centrum Polityki 
Spolecznej. 

*realizacja zadania pn. "Regionalne partnerstwo samorzqdOw Mazowsza dla aktywizacji 
spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 198 770 z1 
(wklad wlasny w zwiqzku z podpisaniem aneksu nr 7 do umowy nr 202/GW/GW-

7/15/ASI z dnia 13.10.2015 r.), 
*zakup lodzi dla Spolecznej Stray Rybackiej - 20 000 zl, 
*realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku 
wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach" - 46 877 zl. 
Planowana lqczna wartoge zadania wynosi 93 753 zl, w tym: 46 877 zl - Srodki 
z Mazowieckiego Centrum Polityki Spolecznej. 

ROwnieZ w ramach wydatkow bieZqcych Starostwa Powiatowego dokonano przeniesien 
pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej w lqcznej kwocie 
139 050 zl, w tym: 130 000 zl z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkladu wlasnego 
w zvviqzku z realizacja zadaii w zakresie przewozow autobusowych. 

3. Zmiany planu dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych 
w drodze umOw lub porozumien migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego (zalqcznik 
nr 3 do uchwaly). Zmiany dotyczq wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. 
"Regionalne partnerstwo samorzqd6w Mazowsza dla aktywizacji spoleczelistwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". 

Wartok zadania wynosi 198 770 zl. 



Ponadto dokonano przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi podzialkami klasyfikacji 
budZetowej (rozdzial 80117) w kwocie 4 050 z1 dotyczqcych realizacji zadan w zakresie 
przeprowadzenia zajce teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczni6w klas 
wielozawodowych (teoretyczna nauka zawodu). 

4. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjcte wieloletni4 prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 

a) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku 

wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach". 

Planowana wartok zadania wynosi 46 877 zl. 

b) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup lodzi dla Spolecznej 

StrayRybackiej". 
Planowana wartok zadania wynosi 20 000 zl. 
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