
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej powiatu pultuskiego na rok 2017 

Uchwala zawiera: 

1. Zwigkszenia dochodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) dotacja ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej 

przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi w Pultusku" w vvysokoki: 
b) dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica na realizacje 

zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W 

Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" w wysokoki: 
c) wplywy z uslug Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem w wysokoki: 
d) wplywy z ro2nych dochodow Specjalnego 0§rodka Szkolno 

• Wychowawczego w Pultusku w lqcznej kwocie: 
z tytulu: 

- §rodkow z Funduszu Prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeli na Zycie 

"WARTA" w wysokogci: 
- sprzedazy makulatury w vvysokoki: 
2. Zmniejszenia planu dochodow budzetu powiatu o kwote: 
w tym: 

a) dotacja ze Srodkow zwiqzanych z wylqczenim z produkcji gruntOw rolnych 

na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica -

Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" w kwocie: 

1 516 114 zi 

1 300 000 zi 

50 000 zl 
160 000 zl 

6 114 zl 

5 000 z1 
1 114 zl 

50 000 zl 

50 000 z1 

Ponadto dokonano przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 
budzetowej w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynkow uZyteczno§ci 
publicznej Powiatu Pultuskiego". Zmiana polegala na przeniesieniu kwoty 80 243 zl z 
rozdzialu 80195 - Pozostala dzialalnok §6257 - dotacje celowe w ramach programow 
finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz grodkOw, o ktOrych mowa w art. 5 ust. 
3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach budzetu grodkow europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorzqdu terytorialnego do rozdzialu 85495 - Pozostala dzialalnok §6257 -
dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem §rodkow europejskich oraz 
grodkOw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoki w ramach 
budzetu grodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu. 

3. Zwigkszenia vvydatkow budietu powiatu o kwote: 

w tym: 

a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiekszenie planu 
wydatk6w majqtkowych Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku na 
realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 
3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" w 
wysokoki: 

1 516 114 zl 

50 000 z1 



• 

b) rozdzial 80120 - Licea ogolnoksztalcace, zwiekszenie planu wydatkow 

majqtkowych Starostwa Powiatowego na realizacje zadania inwestycyjnego 

pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra 
Skargi w Pultusku" w kwocie: 
c) rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej, zwiekszenie planu 
fmansowego Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem z przeznaczeniem na 
realizacje zadari bie24cych w wysokoki: 
d) rozdzial 85403 - Specjalne ogrodki szkolno - wychowawcze, zwiekszenie 

planu finansowego Specjalnego Ogrodka Szkolno - Wychowawczego w 

Pultusku z przeznaczeniem na realizacje zadari bie24cych w wysokoki: 

1 300 000 zl 

160 000 zl 

6 114 zl 

3. Ponadto dokonano zmian (przeniesien pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji 
budzetowej) w ramach zatwierdzonych planow finansowych w kwocie 1 097 367 zl, w tym 
m.in. przeniesienia zgodnie z wynikami przetaru nieograniczonego na roboty inwestycyjne w 
ramach projektu "Termomodernizacja budyrikow u2ytecznogci publicznej powiatu 
pultuskiego", grodki na zabezpieczenie wkladu wlasnego na realizacje projektow 
dofinansowanych ze §rodkow PFRON w ramach "Programu wyrovvnywania roZnic miedzy 
regionami III", Srodki na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W 
Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw". 

4. Zmniejszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 

a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie planu 

wydatk6w majqtkowych Zarzqdu Drog Powiatowych w Pultusku na 

realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" w 
wysokoki: 

50 000 zi 

50 000 zi 

5. Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadari realizowanych w drodze umow 
lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 3 do 
uchwaly. Zmiany dotyczyly: 
a) zmniejszenia dotacji ze grodkow zwiqzanych z wylqczeniem z produkcji 

gruntow rolnych na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" o kwote: 	50 000 zl 
b) zwiekszenia dotacji celowej z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica 

na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" o kwote: 	50 000 z1 
c) zwickszenia planu wydatkow majqtkowych dotyczqcych realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3412W Winnica 

Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoslaw" o kwote: 	 350 000 zi 
Lqczna wartoge w/w zadania po zmianie wynosi 	 850 000 z1 
w tym: 

- dotacja ze grodkow zwiqzanych z wylaczenim z produkcji gruntow rolnych: 	150 000 zl 
- dotacja z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica: 	 150 000 zi 



vskl 

i 

- §rodki wlasne powiatu: 
550 000 zi 

6. Zmiany vvydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2017 nieobjete wieloletniq prognozq 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. Zmiany dotyczyly: 

1) wprowadzenia do realizacji poni2szych zadari dofinansowanych ze §rodkow PFRON w 
ramach "Programu wyrownywania ro2nic miedzy regionami 
a) "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach" 
Lqczna wartok zadania wynosi 

138 018 zi w tym: 
- wklad wlasny 

- dofinansowanie ze §rodkow PFRON 
b) "Likwidacja barier transportowych -
mikrobus przystosowanego do przewozu 

wOzkach inwalidzkich dla Specjalnego 
Karlowicz w Pultusku" 
Lqczna wartok zadania wynosi 
w tym: 
- wklad wlasny 

78 713 zi 
- dofinansowanie ze grodkow PFRON 	 72 660 zi c) Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus 

przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwoch na 
inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem" 
Lqczna wartok zadania wynosi 
w tym: 
- wklad wlasny 

- dofinansowanie ze grodkow PFRON 

2) zwiekszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. 
przebudowa budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pultusku wraz 
zmianq sposobu u2ytkowania z przeznaczeniem na realizacje zadan z zakresu 
pomocy spolecznej" o kwote: 

Wartok zadania po zmianie wynosi 725 306 z1 (§rodki wlasne). 
3) dostosowania w wyniku rozstrzygniee przetargowych wartoki realizacji zadan 
projektu pn. "Termomodernizacja budynkow uZytecznogci publicznej Powiatu Pultuskiego". 
Zmiana polegala na przeniesieniu powstalych oszczednoki w wysokoki 120 131 z1 z zadania 
dotyczqcego termomodernizacji budynku Zespolu SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego 
w Pultusku na zadanie dotyczqce termomodernizacji budynku Specjalnego Ogrodka Szkolno -
Wychowawczego w Pultusku. 

Lqczna wartok projektu nie ulega zmianie i wynosi: 
w tym: 
a) budynek Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku: 
b) budynek Specjalnego 0§rodka Szkolno - Wychowawczego w Pultusku: 
4) zwiekszenia wartoki zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica 
Domoslaw" o kwote: 

65 358 z1 
72 660 zl 

zakup dziewieciomiejscowego samochodu typu 
osob niepelnosprawnych, w tym dwoch ()sob na 
0§rodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny 

151 373 z1 

wOzkach 

158 468 zl 

85 808 z1 
72 660 zi 

"Rozbudowa i 
ze 

325 306 z1 

w ramach 

3 686 537 z1 

2 107 562 zi 
1 578 975 zi 

350 000 zl 
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