
Uzasadnienie do uchwaly 
w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Uchwala zawiera: 

1. Zwickszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 
w tym: 
a) grodki z czcki ogwiatowej subwencji ogOlnej w wysokoki: 
b) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bie2qce z zakresu 
administracji rzqdowej oraz inne zadania zlecone odrebnymi ustawami 
realizowane przez powiat w wysokoki: 
c) §rodki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 
roku kosztow nagrod specjalnych oraz skladek na ubezpieczenia 
spoleczne od nagnid specjalnych pracownikOw Powiatowego Urzcdu 
Pracy w Pultusku w wysokoki: 
d) dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica na 
realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk 
- Bulkowo - Skorznice - Gqsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare 
Bulkowo" w wysokoki: 
e) dotacja z budzetu patistwa na realizacje bie2qcych zadalt wlasnych 
powiatu z przeznaczeniem na zadania w ramach "Programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastcpczej na rok 2019" 
w wysokoki: 
f) dotacja z panstwowych funduszy celowych (Fundusz Wsparcia 
Parlstwowej Strazy Po2arnej) z przeznaczeniem na remont czcki 
garatowej straZnicy Komendy Powiatowej Patistwowej Stray Po2arnej 
w Pultusku oraz zakup wyposaZenia do sali doskonalenia zawodowego 
Komendy Powiatowej Panstwowej Stray Po2arnej w Pultusku w 
wysokoki: 
g) dochody zrealizowane przez ZespOl SzkOl im. B. Prusa w Pultusku 

• z tytulu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych 
w wysokoki: 
h) dochody zrealizowane przez Specjalny 0§rodek Szkolno-
Wychowawczy im. A. Karlowicz w Pultusku z tytulu wplat 
wychowankow za wy2ywienie, terminowej wplaty podatku 
dochodowego oraz wplywu grodkow z funduszu prewencyjnego 
ubezpieczyciela WARTA w lqcznej wysokoki: 
i) wplywy z uslug realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej 
w Obrytem w wysokoki: 

868 963 zl 

408 925 z1 

109 867 zl 

46 100 z1 

50 000 z1 

37 583 z1 

15 000 zl 

617 zl 

30 871 zl 

170 000 z1 



Ponadto w planie dochodOw budZetu Powiatu dokonano nastcpujacych zmian: 
* zmiana 2r6dla finansowania (czwarta cyfra paragrafu) w ramach realizacji projektu pn. 
"Nowa jakok w szkolach zawodowych - migdzynarodowe state, praktyki, szkolenia dla 
uczniow i nauczycieli". Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 10 484 z1 z paragrafu 2051 -
dotacje celowe w ramach programOw finansowanych z udzialem grodkow europejskich 
oraz s'rodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoscci w 
ramach bud±etu scrodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu 
terytorialnego na paragraf 2059 - dotacje celowe w ramach programow finansowanych z 
udzialem grodkow europejskich oraz grodkOw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 
b ustawv (..). 
• przeniesienia pomigdzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej 
(paragrafami) w planie finansowym dochodow Zespolu Szkol im. J. Ruszkowskiego 
w Pultusku w kwocie 300 

2. Zwigkszenie wydatkow budietu powiatu o kwote: 	 868 963 zl 

• w tym: 

a) zwiekszenie planu wydatkOw bieZacych Powiatowego Urzedu Pracy 
w Pultusku z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztow 
nagrod specjalnych oraz skladek na ubezpieczenia spoleczne od nagrod 
specjalnych pracownikow w kwocie: 	 46 100 z1 
b) zwiekszenie planu wydatkow bie2qcych poszczegolnych szkol 
i placowek o§wiatowych z przeznaczeniem na wyplaty wynagrodzen dla 
nauczycieli w lqcznej kwocie: 	 408 925 zl 
c) zwickszenie planu wydatkow bie2qcych Komendy Powiatowej 
Paristwowej Strazy Pozarnej w Pultusku z przeznaczeniem na remont 
cze§ci gara2owej stra2nicy oraz zakup wyposazenia do sali doskonalenia 
zawodowego w lqcznej kwocie: 
d) zwiekszenie planu wydatkOw bie2acych Zespolu SzkOl im. B. Prusa w 
Pultusku z przeznaczeniem na realizacjc zadan statutowych w kwocie: 
e) zwiekszenie planu wydatkOw bieZacych Specjalnego 0§rodka 
Szkolno - Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku 
z przeznaczeniem na zakup §rodkow Zywnogci oraz materialow 
i wyposazenia w kwocie: 	 30 871 z1 
0 zwiekszenie planu wydatkow biezjcych Domu Pomocy Spolecznej 
w Pultusku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i skladki od nich 
naliczane w kwocie: 	 170 000 zl 
g) zwiekszenie planu wydatkow Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pultusku w lacznej kwocie: 	 147 450 z1 
z przeznaczeniem na: 
- pomoc dla repatriantow w kwocie: 	 109 867 z1 
- realizacjc zadan w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastepczej na rok 2019" w kwocie: 	 37 583 z1 

15 000 zl 

617 zl 



L. 

h) zwickszenie planu vvydatkow majqtkovvych Zarzqdu Drog 
Powiatowych w Pultusku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 
Pultusk - Bulkowo - SkOrznice - Gqsiorowo na odcinku Lipniki Stare -
Stare Bulkowo" w kwocie: 50 000 z1 

Ponadto na wnioski dyrektorOw jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien 
pomigdzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji bud2etowej) w planie finansowym 
wydatkow w lqcznej kwocie 1 320 451 zl, w tym: 
* Zarzqd DrOg Powiatowych w Pultusku - 216 922 zl, 

* Liceum OgOlnoksztalcqce im. P. Skargi - 66 489 zl, 

* Zespol Szkol im. J. Ruszkowskiego w Pultusku - 23 143 zl, 

* Zespol SzkOl im. B. Prusa w Pultusku - 41 123 zl, 

* Specjalny 0§rodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karlowicz - 21 853 zl, 

* Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 9 824 zl, 

• * Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach - 800 zl, 

* Dom Pomocy Spolecznej w Obrytem - 138 561 zl, 

* Dom Pomocy Spolecznej w Pultusku - 31 366 zl, 

* Powiatowy Urzqd Pracy w Pultusku - 2 837 zl, 

* Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Poarnej w Pultusku - 9 919 zl, 

* Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku - 6 151 zl, 

* Starostwo Powiatowe w Pultusku - 751 463 zl. 

3. Dokonano zmian w planie przychodOw i rozchodOw powiatu na 2019 rok 
polegajqcych na wprowadzeniu przychodOw z tytulu wolnych §rodkOw w 1qcznej kwocie 
700 000 zl. Zmian dokonano zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do uchwaly. 

4. Zmiany planu dochodOw i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu 
• administracji rzqdowej oraz innych zadati zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 4 

do uchwaly. Zmiany dotyczq zvviekszenia planu wydatk6w Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie o kwote 109 867 
Ponadto dokonano przeniesien pomigdzy poszczegOlnymi klasyfikacji budZetowej 
w planach finansowych jednostek w lqcznej kwocie 26 470 zl, w tym: 
* Komenda Powiatowa Patistwowej Stray Pozarnej - 9 919 zl, 
* Srodowiskowy Dom Samopomocy - 6 151 zl, 
* Starostwo Powiatowe - 10 400 zl. 

5. Zmiany planu dochodow i wydatkOw zwiqzanych z realizacjq zadan realizowanych 
w drodze umow lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 
przedstawia zalqcznik nr 5 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 
a) wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W 
Pultusk - Bulkowo - Sk6rznice - Glsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo". 



Lqczna wartok zadania wynosi 335 820 zl, w tym: 

* §rodki z rezerwy subwencji ogOlnej: 	 58 448 zI 
* dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica: 	 50 000 zI 
* §rodki wlasne Powiatu: 	 227 372 zI 

b) zmniejszenia nakladow finansowych na realizacjc zadania pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin 0§rodek na odcinku 
w m. Szyszki Wlo§ciatiskie o kwote 214 424 zI. 
Wartok zadania po zmianie wynosi 692 343 zI, w tym: 
* dotacja ze §rodkow budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego: 	 290 000 zl 
* grodki wlasne Powiatu: 	 402 343 zI 

6. Zmiany planu dotacji podmiotowych w 2019 r. przedstawia zalqcznik nr 6 do uchwaly. 
Zmiany dotyczq zwiekszenia planu dotacji dla I Liceum Ogolnoksztalwego CN-B w 
Pultusku o kwote 4 144 zI. Plan dotacji po zmianie wynosi 826 455 zI. 

7. Zmiany planu dochodOw rachunku dochodOw oraz wydatkow nimi finansowanych 
przedstawia zalqcznik nr 7 do uchwaly. Zmiany dotyczq zwickszenia o kwote 5 000 zI 
planu dochodow i wydatkow Specjalnego 0§rodka Szkolno-Wychowawczego im. A. 
Karlowicz w Pultusku w zwiqzku z otrzymanq darowiznq z przeznaczeniem na remont 
szaf dla wychowankow. 

8. Zmiany wydatk6w na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjcte wieloletniq prognoz4 
finansowq przedstawia zalqcznik nr 8 do uchwaly. Zmiany dotyczq: 

a) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3403W Pultusk - Bulkowo - Skorznice - Gqsiorowo na odcinku Lipniki 
Stare - Stare Bulkowo". 
Wartok zadania wynosi 335 820 zI, w tym: 

• 
* grodki z rezerwy subwencji ogolnej - 58 448 zl, 
* dotacja celowa z tytulu pomocy finansowej z Gminy Winnica - 50 000 zI, 
* §rodki wlasne Powiatu - 227 372 zI. 
b) zmniejszenia nakladow finansowych o kwote 127 853 zI na realizacje zadania pn. 
"Budowa mostu przez rzeke Niestepowke w m. Kozieglowy wraz z przebudowq drogi 
powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieni42ki-Krzyczki 
Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestepowo". 
Warto§a zadania po zmianie wynosi 2 372 147 zl, w tym: 

* §rodki z rezerwy subwencji ogOlnej: 	 1 186 073 zl 
* §rodki wlasne Powiatu: 	 1 186 074 zl 
c) zmniejszenia nakladOw finansowych o kwote 214 424 z1 na realizacje zadania pn. 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin 
0§rodek na odcinku w m. Szyszki Wlogcialikie". 
Warto§6 zadania po zmianie wynosi 692 343 zl, w tym: 
* dotacja ze §rodkow budzetu Wojewodztwa Mazowieckiego: 	 290 000 zl 



* grodki wlasne Powiatu: 	 402 343 zi 
d) zwiekszenia nakladow finansowych o kwote 800 zi na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. "Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym" realizowanego 
przez Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach. 
Wartok zadania po zmianie wynosi 4 490 A. 
e) zmniejszenia nakladOw finansowych o kwote 1 419 z1 na realizacje zadania 
inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego dla Zarmdu Drog Powiatowych 
w Pultusku". 

Wartoge zadania po zmianie wynosi 58 581 A. 
f) zmniejszenia nakladow finansowych o kwote 25 354 z1 na realizacje zadania pn. 
"Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pultuskiego - zakup autobusu 10-
cio i wiecej miejscowego dostosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych 
z przeznaczeniem dla Srodowiskowego Domu Samopomocy w Pultusku". 
Wartoge zadania po zmianie wynosi: 61 992 A. 
g) zmniejszenia nakladow finansowych o kwote 52 790 zl na realizacje zadania pn. 
"Likwidacja barier transportowych - zakup dziewieciomiejscowego samochodu typu 
mikrobus przystosowanego do przewozu °sob niepelnosprawnych, w tym dwoch na 
wOzkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Specjalnego 0§rodka Szkolno - 
Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku". 
Wartoge zadania po zmianie wynosi: 67 170 A. 
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