
Objgnienia do uchwaly/zarzadzenia nr XLI1/249/2018 z dnia 2018-07-26 

Objainienia przyjetych wartoSci 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pultuskiego 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pultuskiego obejmuje lata 2018 — 2028 i wynika z 

zaciqgnietych w latach poprzednich zobowiqzafi (po2yczka z Wojewodzkiego Funduszu 

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, emisje obligacji, kredyt diugoterminowy). W 

roku 2018 planuje sic: 

1) emisjc obligacji na kwotc 10.600.000 zi w tym: 

S 
	

a) kwotc 3.120.000 zl przeznacza sic na splate wczegniej zaciqgnietych zobowiqzari, 

b) kwotc 7.480.000 zi przeznacza sic na pokrycie deficytu w zwijzku z realizacja 

nastcpujqcych zadan. inwestycyjnych: 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeri — Gqsocin — Lady Krajcczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi (kwota 3.400.000 z1), 

- Budowa mostu przez rzeke Prut w miejscowo§ci Zatory wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowo§ci Zatory (kwota 600.000 z1), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo 

w miejscowo§ci Gzy (kwota 610.000 zl), 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — Gqsiorowo, 

na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare (kwota 600.000 zi), 

- Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w 

Pultusku (kwota 2.270.000 zi). 

Dla planowanej emisji obligacji zalozono karencjc w wykupie obligacji na lata 2018-2019. 

Wykup obligacji zaplanowano nastcpujqco: 

- rok 2020 kwota 500.000 zi, 

- w latach 2021-2026 po 1.500.000 zi, 

- rok 2027 kwota 1.100.000 zi, 

2) emisje obligacji na kwotc 3.700.000 zi z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w zwiqzku 

z realizacjq nastcpujqcych zadarl inwestycyjnych: 
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeil — G4socin — Lady Krajeczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi (kwota 300.000 z1), 

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 — 

Grab6wiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grab6wiec — Zatory (kwota 

2 500 000 z1). 

- Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalwego im. P. 

Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku - 

remont dachu, elewacji i parkanu (kwota 900 000 z1). 

Dla planowanej emisji obligacji zalo2ono karencje w wykupie obligacji na lata 2018-2019. 

Wykup obligacji zaplanowano nastepujqco: 

• lata 2018 — 2019 — karencj a, 

• lata 2020 — 2022 — po 200 000 zl, 

• lata 2023 — 2024 — po 400 000 zl, 

• lata 2025-2027 — po 500 000 zi, 

• rok 2028 — 800 000 zl. 

a) prognoza dochodow 

Planowane wielkoki dochodow na rok 2018 przyjeto na podstawie: 

• okreglonych kwot dotacji celowych na zadania rzqdowe i wiasne przekazane przez 

Wojewode Mazowieckiego, 

• okreglonych kwot subwencji ogolnej i udzialu powiatu w podatku dochodowym od 

osob fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansow oraz planowanego 

udzialu we wplywach z podatku dochodowego od °sob prawnych, 

• okreglonych dotacji celowych wynikajqcych z projekt6w i programow finansowanych 

z udzialem grodkow europejskich, 

• okreglonych wplywow z tytulu zawartych um6w i porozumieti miedzy jednostkami 

samorzqdu terytorialnego, w tym z tytulu pomocy finansowej, 

• innych wplywow stanowiqcych dochody powiatu, uiszczanych na podstawie 

odrebnych przepisow (miedzy innymi — wplywy z uslug, oplaty komunikacyjne, 
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wplywy z najmu, oplaty za trwaly zarzqd, odsetki od §rodkow na rachunkach 

bankowych). 

Prognoze dochodow bieZqcych na kolejne lata sporzqdzono w oparciu o wskainiki 

makroekonomiczne podane przez Ministra Finansow na potrzeby wieloletniej prognozy 

finansowej. 

Dla prognozy dochodow bie2qcych przyjeto w poszczegolnych latach wskaZniki PKB: 

2018 r. - 103,8 % 

2019 r. - 103,8 % 

2020 r. - 103,8 % 

2021 r. - 103,6 % 

2022 r. - 103,5 % 

2023 r. - 103,3 % 

2024 r. - 103,2 %. 

2025 r. - 103,1 % 

2026 r. - 103,0 % 

2027 r. - 102,9 % 

2028 r. - 102,9 % 

Poczqwszy od roku 2021 nie zaplanowano pozyskania §rodkow z budzetu Unii Europejskiej 

na realizacjc program6w i projektow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich. 

• W latach 2019 - 2020 zaplanowane dochody majqtkowe (pochodzqce ze Zrodel 

zewnctrznych), dotyczqce realizacji zadati inwestycyjnych stanowiq odpowiednio 32,91% 

oraz 20,06% planowanych wydatk6w majqtkowych. 

b) prognoza wydatkow 

Planowane wielkoki wydatkow na rok 2018 przyjeto w wysokoki okreglonej w uchwale 

budzetowej powiatu pultuskiego na rok 2018 w zakresie wydatkow bieZqcych i wydatkow 

majqtkowych. 
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Wydatki biez4ce - to wydatki jednostek organizacyjnych powiatu okreglone 

w szczegolowoki wynikajgcej z przepisow, dotacje na zadania bie4ce, §wiadczenia na 

rzecz ()sob fizycznych, wydatki na programy finansowane z udzialem grodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na obsluge 

diugu. 

Prognoze wydatkow bieZq.cych poczqwszy od roku 2018 sporzqdzono przy zalozeniu ich 

wzrostu o wska2nik wzrostu cen towar6w i uslug konsumpcyjnych podany przez Ministra 

Finans6w na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej. 

Przyjeto nastepujqcg dynamike §rednioroczng: 

2018 r. - 102,3 % 

2019 r. - 102,3 % 

2020 r. - 102,5 % 

2021 r. - 102,5 % 

2022 r. - 102,5 % 

2023 r. - 102,5 % 

2024 r. - 102,5 %. 

2025 r. — 102,5 % 

2026 r. — 102,5 % 

2027 r. - 102,5 % 

• 2028 r. - 102,5 % 

Prognozg wydatkow na wynagrodzenia i pochodne od roku 2019 przyjcto rowniet 

zgodnie 	ze wskazinikiem wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych. 

Wydatki bie24ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem §rodkow, o 

ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostaly przyjete na poziomie zaplanowanych 

dochodOw z tego tytulu w poszczegOlnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
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dodatkowo zwiekszono je o 20 % - zabezpieczajac w ten sposOb wklad wlasny do 

realizowanych projektow. 

Wydatki majqtkowe — to inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki majqtkowe na programy 

finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 

finansach publicznych. 

Przy planowaniu wydatkow majqtkowych uwzgledniono potrzeby rozwoju infrastruktury 

powiatu oraz moZliwoki finansowe, majqc na uwadze splate zobowiqzati jut zaciqgnietych, 

planowanych do zaciqgniecia oraz moZliwo§ci pozyskania §rodkow z zewnatrz na 

dofinansowanie inwestycji. 

Planujqc wydatki majqtkowe na 2018 rok uwzgledniono: 

1) w ramach wydatkow jednorocznych: 

a) przebudowe drogi powiatowej nr 1242W Ojrzen — Gqsocin — Lady Krajcczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi — 5.954.001 zl, 

b) przebudowe drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk — Gqsocin — Ciechanow na 

odcinku Bylice — Klukowo — 3.961.534 zl, 

c) budowe mostu przez rzekc Prut w miejscowoki Zatory wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowoki Zatory — 2.544.253 

d) przebudowe drogi powiatowej nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo 

w miejscowoki Gzy - 1.007.413 zl, 

e) przebudowe drogi powiatowej Nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skorznice - 

Gqsiorowo na odcinku Tqsewy - Sk6rznice - Etap II (wymiana istniejqcych 

przepustow oraz wykonanie zjazdow z przebudowanej w 2016 r. drogi powiatowej) —

260.000 zl, 

f) rozbudowe drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 — 

Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabovviec — Zatory —

5.805.778 zl, 

g) wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji —

219.422 zl, 
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h) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" — 22.940 zl, 

i) wykonanie oraz wdrozenie geoportalu dla potrzeb Wydzialu Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomo§ciami — 45.000 zl, 

j) zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu glosowania imiennego 

radnych wraz z prezentacjq wynikOw — 32.850 zl, 

k) zakup rejestratora TRX — 15.473 zl, 

1) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Budowa sali 

gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkol im. Boleslawa Prusa w 

Pultusku — 94.080 zl, 

m) wykonanie dokumentacji technicznej dotyczqcej inwestycji pn. „Roboty budowlane 

w budynku Zespolu Szkol im. Boleslawa Prusa wraz z przebudowq poddasza —

59.640 z1, 

n) wykonanie dokumentacji inwentaryzacji technicznej i projektow budowlanych 

dotyczqcych zadania pod nazwq „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego 

Liceum Ogolnoksztalcwego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu 

zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku — 34.000 zl, 

o) zadanie pn. „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalcq.cego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku" - 1 908 436 zl, 

p) modernizacje istniejqcej sieci wodociqgowej o diugo§ci okolo 180 m (wymiana 

awaryjnej sieci wodociqgowej) - 150.000 zl, 

q) modernizacjc pomieszczeri w Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku — 26.000 zl, 

r) likwidacje barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach - 87.340 

zl, 

s) likwidacje barier transportowych - zakup 9-miejcowego samochodu typu mikrobus 

przystosowanego do przewozu osob niepelnosprawnych, w tym dw6ch na wozkach 

inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem - 85.808 zl, 

t) likwidacje barier transportowych - zakup dziewieciomiejscowego samochodu typu 

mikrobus przystosowanego do przewozu ()sob niepelnosprawnych, w tym dw6ch 

()sob na wOzkach inwalidzkich dla Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego 
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im. Army Karlowicz w Pultusku - 90.000 zi, 

2) w ramach przedsicwzice zalqczonych do wieloletniej prognozy finansowej: 

a) realizacje projektu „Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla 

aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w zakresie e-administracji 

geoinformacji" — 555.346 zi, 

b) realizacje projektu „Budowa wczesnego ostrzegania alarmowania Powiatu 

Pultuskiego"— 513.200 A. 

d) budowe sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi 

w Pultusku — 3.354.110 

e) przebudowe drogi powiatowej Nr 3403 W Pultusk — Bulkowo — Skorznice — 

Gqsiorowo na odc. Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare — 4 469 445 zi, 

f) budowc budynku garazowo — gospodarczego — 320.000 A. 

W ramach vvydatkow majqtkowych jednorocznych w dalszych latach prognozy zaplanowano: 

a) w roku 2019 przebudowe drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo —

Skorznice — Gqsiorowo na odcinku Skorznice Gqsiorowo (warto§e zadania 2.000.000 

z1), 

b) w roku 2020 przebudowe drogi powiatowej nr 3410W StrzyZe — Zaborze — 

Obrebek 	w km 0+013,97 — 3+901,24 (warto§e zadania 2.550.000 zi) oraz 

przebudowe drogi powiatowej nr 2421W Sokolowo — Obryte — Pniewo — Zatory na 

odcinku od km 0+000,00 do km 1+920,00 (warto§e zadania 2.207.500 z1), 

c) w roku 2022 przebudowe mostu w miejscowo§ci Borza Strumiany w ciqgu drogi 

powiatowej Nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo wraz z drogq 

dojazdowq w miejscowo§ci Borza Strumiany (warto§e zadania 6.000.000 zi), 

e) w roku 2023 przebudowe drogi powiatowej Nr 3405W Lady Krajeczyno —

Winnica na odcinku Zalesie Lenki — Skorznice (warto§e zadania 2.200.000 z1), 

przebudowe drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto — Kaleczyn na odcinku 

Wyrzyki — Pckale (warto§e zadania 1.000.000 z1), przebudowe drogi powiatowej Nr 

3412W Winnica — Pokrzywnica na odcinku Domoslaw — Pokrzywnica (warto§o 

zadania 4.500.000 z1), 
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f) w roku 2024 przebudowe mostu w miejscowoki Dzbanice w ciqgu drogi 

powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica — Dzbanice — Karniewek wraz z drog4 

dojazdowq na odcinku Obrcbek — Dzbanice (wartoge zadania 2.000.000 z1), 

przebudowe mostu w miejscowoki Gostkowo w ciqgu drogi powiatowej Nr 3433W 

Gostkowo — Obryte — Gladczyn — Zatory — Popowo Kokielne wraz z drogq 

dojazdowq na odcinku Obryte — Gostkowo (warto§e zadania 3.000.000 z1), budowc 

chodnika w miejscowoki Grodek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel — 

Porzqdzie — Obryte — Psary — Pultusk (warto§e zadania 600.000 zl), oraz przebudowc 

drogi Nr 3401W ciqg drogowy Kacice - Pokrzywnica — Smogorzewo — Krzyczki 

PieniqZki — Krzyczki Szumne odcinek Pokrzywnica — Bledostowo (warto§6 zadania 

1.500.000 z1), przebudowe drogi Nr 3433W ciqg drogowy Gostkowo - Obryte —

Gladczyn — Zatory — Popowo Kokielne na odcinku Obryte — Bartodzieje (warto§6 

zadania 1.400.000 z1), 

g) w roku 2025 przebudowe drogi powiatowej nr 2422W ciqg drogowy Nasielsk —

Strzegocin — Szyszki — Golymin Ogrodek odcinek Strzegocin — Szyszki (warto§6 

zadania 1.500.000 zI). 

3) wydatki na obsiug diugu 

Wydatki na obsluge dlugu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem, wynikajqcym z 

zawartych umow, dotyczqcych zaciqgniccia pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony 

rodowiska 	i Gospodarki Wodnej, emisji obligacji komunalnych powiatu pultuskiego, 

zaciqgniecia kredytu, oraz planowanej w II polowie 2018 roku emisji obligacji komunalnych 

w wysokoki 10.600.000 z1 oraz w wysokoki 3.700.000 zl. 

Nie dokonano symulacji przyjmujqcej scenariusz techniczny, zgodnie z ktOrym po roku 2021 

kurs ziotego wzglcdem euro bedzie utrzymywal sic na poziomie z kolica 2021 r. (4,25 PLN), 

poniewaz caly diug powiatu zaciqgnicty jest w walucie polskiej. 

Wypracowana nadwyzka budzetowa w poszczegolnych latach budzetowych poczqwszy 

od roku 2019 przeznaczona bcdzie na splate zaciqgnictych zobowiqzan, w tym pozyczki 

z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu 

dlugoterminowego, a talde wykup papierow wartokiowych. 
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4) kwota dlugu powiatu pultuskiego 

Powiat pultuski w latach 2018-2028 nie przekracza relacji lqcznej kwoty splat zobowiqzari 

(splat rat kredytow i pozyczek oraz wykupu papier6w warto§ciowych wraz z nale2nymi 

odsetkami) do dochodow w stosunku do maksymalnego dopuszczalnego wska2nika splaty 

wynikaj4cego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Obliczajqc wska2nik zadluzenia dokonano: 

- vvylqczeii w roku 2018 w zakresie splaty zobowiqzari z tytulu wykupu papierow 

warto§ciovvych wyemitowanych przez powiat pultuski na splate zobowiqzati przejetych po 

SPZOZ przeksztalconym na zasadach okregonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

• 
dzialalnoki leczniczej (wykczono w roku 2018 kwote 1.500.000 zi z tytulu 

wyemitowanych obligacji na splate dlugu przejctego po przeksztalcanym SPZOZ w 

Pultusku), 

- wylqczeii w roku 2018 wydatkow bietqcych ponoszonych na splate przejetych zobowiqzaii 

samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach 

okreglonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalno§ci leczniczej w vvysokoki, w 

jakiej nie podlegajq sfinansowaniu dotacjq z bud2etu panstwa. 

Przedsiewziecia wieloletniej prognozy finansowej. 

Przedsicwziecia wieloletniej prognozy finansowej obejmujq lata 2018 - 2021 i dotyczq: 

• realizacji przedsiewziee z poniesionymi wydatkami przed przyjeciem wieloletniej 

prognozy finansowej i wydatki zakladane do poniesienia w latach nastcpnych do kofica 

okresu realizacji przedsiewzice, 

• limitow wydatkow na przedsiewziecia w poszczegolnych latach, ktore wyznaczajq 

wielkoki dla bud2etow w kazdym roku realizacji danego przedsiewziccia, a2 do jego 

zakoficzenia, 

• limitow zobowiazati. 
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W ramach przedsiewzieri zaplanowano: 

a) programy, projekty i zadania, w 

• programy, projekty oraz zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzialem 

§rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, w tym: 

• wydatki bie2qce — limit wydatkow na 2018 r. — 1.594.886 zl, 

• wydatki majqtkowe — limit wydatkow na 2018 r. — 1.068.546 zl, 

• programy, projekty oraz zadania pozostale (inne niz wymienione powyZej): 

• wydatki bie2qce — limit wydatkow na 2018 r. — 46.800 zl, 

• wydatki majqtkowe — limit wydatkow na 2018 r. — 8 143 555 zl. 

• Poszczegolne zadania przyjete w wykazie przedsiewzice okre§la zalacznik nr 2 do 

wieloletniej prognozy finansowej powiatu pultuskiego. 

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pultuskiego nastqpily na skutek 

poniiszych zmian: 

I. Dochody budzetu powiatu pultuskiego  

1. Zwickszenie dochodow budzetu powiatu o kwote 451 776 zl, w tym: 

1) dotacje celowe z budzetu paristwa na zadania bie4ce z zakresu administracji rzqdowej w 

lqcznej kwocie — 128 325 zl, 

a) dla Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej — 99.462 zl, • 	b) dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego — 6 000 zl, 

c) na wyposaZenie szkol w podreczniki i materialy edukacyjne - 22 863 zl, 

2) dotacje celowe z budzetu Unii Europejskiej — w lqcznej kwocie - 146 613 zl, 

w tym: 

- na realizacjg projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejetno§ci z geografii 

i fizyki u uczniow LO Skargi" — 28 810 zl, 

- na realizacje projektu: "Kreator Kariery - rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w 

powiecie pultuskim" — 21 801 zl, 

- refundacja wydatkOw poniesionych w 2017 r. na realizacje projektu "Mobilno§ci 
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zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniow i nauczycieli" - zdobycie 

do§Wiadczenia zawodowego oraz kompetencji jczykovvych i kulturowych uczniow i 

nauczycieli — 96 002 zl, 

3) dotacja celowa z budYetu paristwa na realizacjc projektu "Podniesienie kompetencji 

kluczowych oraz umiejetnoki z geografii i fizyki u uczniow LO Skargi" — 3 940 zl, 

4) wplywy z uslug realizowanych przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku - 40 000 zl, 

5) wplywy z rozliczen z lat ubieglych oraz wplywy z roYnych dochodow realizowanych przez 

Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku - 85 248 zl, 

6) dochody zwiqzane z odplatnokiq gmin oraz powiatow, dotyczqce umieszczenia dzieci 

w rodzinach zastcpczych mieszkajqcych na terenie naszego powiatu (dochody realizowane 

na podstawie zawartych porozumien z innymi JST) — 47 650 zl. • 
2. Zmniejszenie dochodOw budzetu powiatu o kwotc 597 173 z1, w tym: 

a) dotacje celowe z budZetu Unii Europejskiej w lqcznej kwocie — 156 451 zi, 

z przeznaczeniem: 

- na realizacje projektu "Kreator Kariery - rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w 

powiecie pultuskim" — 48 663 z1, 

- na realizacjc projektu pn. " Mygl kreatywnie. Dzialaj aktywnie - program podnoszenia 

efektywnoki ksztalcenia i rozwoju spoleczno-zawodowego uczniow z niepelnosprawnokiq 

intelektualnq oraz z niepelnosprawnokiami sprze2onymi; podnoszenie kompetencji 

pedagogicznych nauczycieli Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego im. A. 

Karlowicz w Pultusku" — 16 399 z1, I 	- na realizacje zadania pn. "Stay i praktyka atutem przyszlego pracownika" — 14 696 zl, 

- na realizacje projektu pn. "TIK w nauczaniu matematyki" - 3 192 zl, 

- na realizacje projektu pn. " JuY dzig pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolnoki do 

zatrudnienia oraz zwickszenia kompetencji spolecznych 36 uczestnikow projektu" - 31 736 

zl, 

- na realizacje projektu pn. "Akademia sukcesu w LO Skargi w Pultusku - podniesienie u 

uczniow LO kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, jezykowych), wlakiwych 

postaw i umiejctnoki niezbcdnych na rynku pracy - 41 765 z1, 

b) dotacja celowa z budYetu paristwa (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na 
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realizacje zadania pn. "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalwego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania 	i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - 427 558 zl, 

c) wplywy z odplatno§ci gmin zwi4zane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastepczych 

(dochody realizowane na podstawie wydanych decyzji) -13 164 zl. 

Ogolem plan dochodow zostal zmniejszony o kwote 145 397 zl. 

II. Wydatki budzetu powiatu pultuskiego  

1. Zwiekszenie wydatk6w budzetu powiatu o kwotc 1 630 487 zl, w tym: 

1) zwickszenie planow finansowych jednostek zgodnie z dotacjami celowymi z budzetu 

• paristwa na zadania z zakresu administracji rzqdowej w lqcznej kwocie — 128 325 zl, 

w tym: 

a) Komenda Powiatowa Paristwowej Strazy Po2arnej — 99 462 zl, 

b) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego — 6 000 zl, 

c) Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczy — 22 863 zl, 

2) zvviekszenie planu finansowego wydatkow Zarzqdu Drog Powiatowych z przeznaczeniem 

na wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3442W na odcinku droga wojewodzka nr 618 - Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na 

odcinku Grabowiec - Zatory" — 605 778 zl, 

3) zwiekszenie planu finansowego wydatkow Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku 

z przeznaczeniem na wydatki bie2qce — 125 248 zi, 

• 4) zwickszenie planu finansowego wydatkow Starostwa Powiatowego w Pultusku w lqcznej 

kwocie - 771 136 zl, w tym na: 

a) realizacjç zadania "Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum 

Ogolnoksztalcqcego im. P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, 

zachowania i utrwalenia zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu" - 368 149 zl, 

b) realizacjc zadania " Budowa sali gimnastycznej przy LO im. P. Skargi w Pultusku - 

umoZliwienie uczniom dostepu do podstawowej infrastruktury sportowej" — 169 000 zl, 

c) „zakup systemu transmisji i nagrywania obrad oraz systemu glosowania imiennego 

radnych wraz z prezentacjq wynikow" — 32 850 A, 
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d) wydatki zwiazane z przekazaniem §rodkow finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 

(wyplata nagrod dla wyroZniajacych sic funkcjonariuszy) — 2 100 zl, 

e) udzielenie dotacji dla Wodnego Pogotowania Ratunkowego w Pultusku na realizacjc 

zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Pultuskiego —

100 000 zl, 

f) przekazanie dotacji dla innych powiat6w na wyplatc §wiadczeii dla rodzin zastcpczych —

34 486 zl, 

g) udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Puszcza Biala - Moja Mala Ojczyzna na realizacje 

zadania w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pultuskiej — 10 000 zl, 

h) wydatki na programy, projekty lub zadania zwivane z udzialem §rodkow, o ktorych 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 

lacznej kwocie - 54 551 zl, w tym na: 

— realizacje projektu: "Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejctnoki z geografii i 

fizyki u uczniow LO Skargi" — 32 750 zl, 

— realizacje projektu: "Kreator Kariery - rozwoj doradztwa edukacyjno-zawodowego w 

powiecie pultuskim" - 21 801 zl. 

Ogolem plan vvydatkow zostal zwickszony o kwotc 1 630 487 zl. 

Ponadto w ramach zatwierdzonych planow finansowych dokonano przeniesien pomicdzy 

poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budZetowej. 

• Zmiany planu dochodow i wydatkow budZetu powiatu pultuskiego wplyncly na zwiekszenie 

deficytu budZetu do wysokoki 14 240 658 zl. Na pokrycie planowanego deficytu 

przeznaczono przychody pochodzace z emisji papierow wartokiowych w kwocie 11 180 000 

zl oraz wolne §rodki - nadwyZka §rodkow pienicZnych na rachunku bieZacym bud2etu 

powiatu wynikajacych z rozliczen kredytOw i poZyczek z lat ubieglych w vvysokoki 3 060 

658 zl. 

PRZEWODNICZPCY RADY 
Wiestaw Cienkowski 
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