
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej powiatu pultuskiego na rok 2018 

Uchwala zawiera: 
1. Zwickszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 	 388 230 z1 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu patistwa na realizacje zadan w ramach "Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2018" w wysokoki: 	 43 223 z1 
b) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bie2ace z zakresu administracji rzadowej 

realizowane przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborow 

do organOw jednostek samorzadu terytorialnego w 2018 r. (utworzenie dodatkowego obwodu 

wyborczego) w wysokoki: 	 100 zi 
c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie2ace realizowane na podstawie 

porozumien (umOw) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego oraz wplywy z ro2nych 

oplat (dotyczy odplatnoki za pobyt dzieci w rodzinach zastepczych) w wysokoki: 	 29 381 zl 
d) wplywy z pozostalych odsetek w wysokoki: 	 22 000 zl 
e) wplywy ze sprzeda2y skladnikOw majatkowych (sprzeda2 gazomierza rotorowego G25, • stanowiacego calok ukladu pomiarowego kotlowni gazowej) Zespolu Szkol Zawodowych 
im. J. Ruszkowskiego w Pultusku w wysokoki: 	 1 188 zi 

f) dochody realizowane przez Zespol SzkOl im. B. Prusa w Pultusku w wysokoki: 	 2 738 zl 
w tym: 

- wplywy z pozostalych odsetek (odsetki od §rodkow zgromadzonych na wydzielonych 
rachunkach bankowych slu2acych realizacji projekt6w wspOlfinansowanych ze §rodkOw Unii 
Europejskiej w ramach EFS) w wysokoki: 	 1 800 zi 
- wplywy z rOtnych dochodOw (zwrot z Okregowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup 
materialow niezbednych do przeprowadzenia czeki praktycznej egzaminOw 
potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe) w wysokoki: 	 938 z1 
g) dochody realizowane przez Specjalny 0§rodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karlowicz 
w wysokoki: 	 13 400 zl 
w tym: 
- wplywy z rO2nych oplat (wplaty wychowankOw za wyzywienie) 	 12 000 z1 
- pozostale odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych) 	 400 z1 
- wplywy z rO2nych dochodow (z tytulu terminowej wplaty podatku dochodowego oraz 1 000 z1 
sprzeda2y makulatury) 

h) wplywy z uslug realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem w wysokoki: 	 80 000 zl 

i) wplywy z rO2nych dochodOw (refundacja czeki wynagrodzeti oraz pochodnych przez 

PUP) realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku w wysokoki: 	 65 000 21 
j) dochody realizowane przez Zarzad Dr6g Powiatowych - wplywy z rozliczeh/zwrotOw z lat 

ubieglych (dotyczace oplat za umieszczenie urzadzeti w pasie drogowym) w wysokoki: 	 102 000 21 
k) dotacja celowa z budzetu palistwa na zadania bie2ace z zakresu administracji rzadowej 

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wyplate 

§wiadczenia pienie2nego na czekiowe pokrycie kosztOw zagospodarowania i bie2acego 

utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadacza Karty Polaka w wysokoki: 	 7 200 zi 
1) dotacja otrzymana z panstwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia Panstwowej 
Strazy Po2arnej) na realizacjc zadaii bie24cych jednostek sektora finansOw publicznych w 
wysokoki: 	 22 000 zl 

• 



2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwotg: 	 12 508 A- 
w tym: 

- rozdzial 85508 - Rodziny zastcpcze - wplywy z wplat gmin i powiatOw na rzecz innych 
jednostek samorzqdu terytorialnego oraz zwiqzkOw gmin, zwiqzkOw powiatowo-gminnych, 
zwi4zkow powiatOw, zwiqzkOw metropolitalnych na dofinansowanie zadafi bie24cych w 
wysokoki: 	 12 508 zl 
Ponadto w ramach planu finansowego dochod6w powiatu dokonano przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi 
podzialkami klasyfikacji budZetowej na lqcznq kwote 325 037 zl, w tym: 
- 280 000 zi przeniesiono w rozdziale 92120 - Ochrona zabytk6w i opieka nad zabytkami z paragrafu 6430 -
dotacje celowe otrzymane z budzetu palistwa na realizacjc inwestycji i zakup6w inwestycyjnych wlasnych powiatu 
do paragrafu 6560 - dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na finansowanie i dofinansowanie zadan 
inwestycyjnych obiektow zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansOw 
publicznych 
- o kwotc 45 037 zl zmniejszono wplywy z lat ubieglych w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, natomiast 

zwiekszono w innych rozdzialach klasyfikacji budZetowej wplywy z roZnych doehodow (7 200 zl), wplywy z 

tytulu grzywien, mandat6w i innych kar pienie2nych od osOb fizycznych (1000 zl), wplywy z oplat za koncesje i 

licencje (10 687 z1), wplywy z pozostalych odsetek (19 450 z1), wplywy z lat ubieglych (6 700 zl). 
3. Zwiekszenia wydatkow budietu powiatu o kwote: 	 375 722 z1 
w tym: 
a) rozdzial 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiekszenie planu wydatkow Zarzqdu 
DrOg Powiatowych zwiqzanych z zakupem paliwa, piasku i soli oraz innych uslug 
niezbednych do zimowego utrzymania drOg powiatowych w wysoko§ci: 	 102 000 zl 
b) rozdzial 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatOw i sejmikOw wojewOdztw, wybory 
wOjtOw, burmistrzOw i prezydentOw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie 
zwiekszenie planu wydatkOw Starostwa Powiatowego w zwiqzku z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem wyborOw do organOw jednostek samorzqdu terytorialnego w 2018 r. w 
wysokoki: 	 100 zi 
c) rozdzial 75410 - Komendy wojewOdzkie Patistwowej Strazy Pozarnej -zwiekszenie planu 
wydatk6w Starostwa Powiatowego zwi4zanych z przekazaniem grodkOw na Fundusz 
Wsparcia Pafistwowej Strazy Polarnej na wykonanie kompleksowego remontu masztu 
antenowego przez Komende Powiatowq Patistwowej Strazy PoZarnej w Pultusku w 
wysokoki: 	 22 000 zl 
d) rozdzial 75411 - Komendy powiatowe Palistwowej Strazy Pozarnej - zwiekszenie planu 

wydatkOw zwiqzanych z remontem masztu antenowego w wysokoki: 	 22 000 zl 
e) rozdzial 80115 - Technika, w tym: 
- zakup materialOw i wyposaZenia w Zespole SzkOl Zawodowych im. J. Ruszkowskiego) w 
wysokoki: 	 1 188 zi 
- zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku w 
wysokoki: 	 2 738 zl 
f) rozdzial 85202 - Pomoc spoleczna, w tym: 
- zwiekszenie planu wydatk6w bie24cych Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem w 
wysokoki: 	 80 000 zi 

- zwiekszenie planu wydatk6w biez4cych Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku w 
wysokoki: 	 65 000 zl 
g) rozdzial 85395 - Pozostala dzialalnoge - zwiekszenie planu wydatkOw Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie zwiqzanych z vvyplatq §wiadczenia pienie2nego na czckiowe 
pokrycie kosztOw zagospodarowania i bieZqcego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla 
posiadacza Karty Polaka w wysokoki: 	 7 200 zl 
h) rozdzial 85508 - Rodziny zastcpcze, w tym: 
- zwiekszenie planu wydatkow zwiqzanych z realizacjq "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastcpczej na rok 2018" w wysokoki: 	 43 223 z1 



- zwiekszenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieZve realizowane na 
podstawie porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokoki: 	16 873 z1 
i) rozdzial 85403 - Specjalne Okodki Szkolno-Wychowawcze - zakup §rodkow 2ywnogci dla 
uczniOw Specjalnego Okodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku w 
wysokoki: 	 13 400 zi 
4. Na wnioski dyrektorOw jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien pomiedzy poszczegOlnymi 
podzialkami klasyfikacji bud2etowej) na 14czn4 kwote: 992 277 zl. 

Dokonano zmniejszenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w 14cznej kwocie 1 858 568 z1 z tytulu: 

- dotacji dla szkOl i placOwek niepublicznych 	 344 579 z1 
- dotacji dla miasta Put-tusk na realizacje projektu pn. "Kompleksowa poprawa warunkOw 
komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe ciqgu ulic jako element 
gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" 

	
1 000 0000 zl 

- dotacji dla WojewOdztwa Mazowieckiego na realizace projektu pn. " "Regionalne 
partnerstwo samorzgclow Mazowsza dla aktywizacji spoleczenstwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji" 

	
513 989 z1 

natomiast zwiekszono wydatki bieZve nastepuj4cych jednostek: 

- Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem o kwote: 	 325 948 zi 
- Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach o kwote: 	 357 480 zi 
- Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku o kwote: 	 250 000 zl 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku o kwote: 	 50 000 zl 
- Liceum OgOlnoksztalc4ce im. P. Skargi w Pultusku o kwote: 	 112 000 zl 
- Zespol Szkol im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o kwote: 	 150 000 z1 
- ZespOl SzkOl im. B. Prusa w Pultusku o kwote: 	 30 898 zl 
- Specjalny Ogrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku o kwote: 	 524 129 zi 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pultusku 	 58 113 zi 
5. Plan dochodOw i vvydatkOw zwivanych z realizacj4 zadan z zakresu administracji rzvlowej oraz innych zadati 
zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly: 

a) zwiekszenia planu finansowego dochodow i wydatkOw jednostek powiatu realizujqcych zadania z zakresu 
administracji rz4clowej; zmian dokonano w nastepujqcych podzialkach klasyfikacji bud2etowej: 

* rozdzial 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojewodztw, wybory 
wOjtOw, burmistrzow i prezydentOw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie, 
zwiekszenie planu finansowego o kwote: 	 100 zl 
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie vvyborOw do organOw jednostek samorzgclu terytorialnego 

* rozdzial 85395 - Pozostala dzialalnoge, zwiekszenie planu finansowego o kwote: 	 7 200 zi 

z przeznaczeniem na wyplate przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie §wiadczenia pienieZnego na czegciowe 

pokrycie kosztOw zagospodarowania i bie4cego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej dla posiadacza Karty 

Polaka 
Ponadto dokonano przeniesieft w rozdziale 85203 (Okodki wsparcia) na l4czn4 kwote: 123 600 zl. 

6. Plan dochodOw i wydatkow zwi4zanych z realizacjg zadati realizowanych w drodze umow lub porozumien 
miedzy jednostkami samorqdu terytorialnego przedstawia zalqcznik nr 4 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 

- zwickszenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieZve realizowane na 
podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzgclu terytorialnego o kwote: 	 1 558 z1 
z przeznaczeniem na pokrycie wydatkOw ponoszonych na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie 
zastepczej na terenie powiatu pultuskiego 
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- zwiekszenia dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bie2qce - pokrycie kosztow 
utrzymania dzieci w rodzinach zastepczych o kwote: 

- zmniejszenia dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumien (umOw) miedzy jednostkami samorz4du terytorialnego 

dot. realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Kompleksowa poprawa 

warunkOw komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc ciqgu ulic jako 

element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim" o kwote: 
- zmniejszenia dotacji celowej przekazanej do samorz4du wojewOdztwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne - wklad wfasny do projektu dotyczqcego rozwiqzan informatycznych z 

zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych - dot. 

realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorzqdow Mazowsza dla aktywizacji 

spoleczelistwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji o kwote: 
7. Plan dotacji podmiotowych przedstawia zalqcznik nr 5 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly: 

- zmniejszenia dotacji dla szkOl i placOwek niepublicznych o kwote: 

w tym: 
- Studium Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla Doroslych w Pultusku, 

- Studium Rachunkowoki dla Doroslych w Pultusku, 
- Studium Informatyczne dla Doroslych w Pultusku, 
- Liceum OgOlnoksztalcqce dla Doroslych w Pultusku 
- I Liceum OgOlnoksztalcq.ce CN-B w Pultusku 
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio 

16 873 zl 

1 000 000 zl 

513 989 z1 

336 011 zl 

35 000 zl 

50 000 zl 
64 900 zl 
63 000 zl 

25 000 zl 
35 000 zl 
63 111 zl 

8. Plan dochodOw rachunku dochod6w oraz wydatkOw nimi finansowanych przedstawia zal4cznik nr 6 do 
uchwaly. Zmiany dotyczyly zwiekszenia planu dochodOw i wydatk6w Liceum OgOlnoksztalqcego im. P. Skargi w 
Pultusku w vvysokoki: 1 000 zi (w tym: wplywy z najmu mienia - 750 zi oraz wplywy z rOznych dochodOw - 250 
zl). 
9. Zmiany wydatk6w na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjete wieloletniq prognozq finansowq przedstawia 
zalqcznik nr 7 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 

a) zmniejszenia wartoki zadati: 

• 
- Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach o kwote: 7 480 z1 
- Likwidacja barier transportowych - zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobus 

 

przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwoch os6b na wOzkach 
inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Obrytem o kwote: 	 5 948 zi 
- Likwidacja barier transportowych - zakup dziewieciomiejscowego samochodu typu 
mikrobus przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwOch osOb na 
wOzkach inwalidzkich dla Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny 
Karlowicz w Pultusku o kwote: 	 10 140 z1 
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