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

Uchwala zawiera: 

1. Zwiekszenia dochodow budietu powiatu o kwotc: 	 81 833 zi 
w tym: 
a) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieZqce z zakresu 
administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborow do organow jednostek 
samorzqdu terytorialnego w 2018 r. 	 37 610 zi 
b) dochody realizowane przez Dom Pomocy Spolecznej w Oldakach 

	
44 223 zl 

w tym: 

- wplywy ze sprzedaZy wyrob6w w wysokoki: 	 223 zi 
- wplywy z roblych dochodow (refundacja czeki kosztOw poniesionych 

na wynagrodzenia, nagrody oraz oplaconych skladek na ubezpieczenie 

spoleczne) w wysokoki: 
	

44 000 zi 
2. Zmniejszenie dochodow budietu powiatu o kwote: 	 255 740 zi 
w tym: 

a) dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bie2qce z zakresu 
administracji rzqdowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na 
skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz gwiadczenia dla ()sob nie 
objetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy 

Powiatowego Urzcdu Pracy) w wysokoSci: 
	

255 740 zi 
3. Zwiekszenia wydatkow budietu powiatu o kwotg: 	 81 833 zi 
w tym: 
a) 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 samorzadu 

terytorialnego w 2018 r. w wysokoki: 	 37 610 zi 
b) rozdzial 85202 - Domy pomocy spolecznej, zwickszenie planu 

wydatk6w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach w wysokoki: 	 44 223 z1 
4. Zmniejszenie wydatkow budietu o kwote: 	 255 740 zt 
w tym: 

a) rozdzial 85156 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz §wiadczenia 
dla os6b nie objetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 
zmniejszenie planu wydatkow Powiatowego Urzedu Pracy w wysokoki: 	255 740 zi 
5. Na wnioski dyrektorow jednostek organizacyjnych dokonano zmian (przeniesien 

pomiedzy poszczegolnymi podzialkami klasyfikacji budzetowej) na lqcznq kwote: 

835 534 zl. 
6. Plan dochodow i wydatkow zwiqzanych z realizacjq zadaii z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadan zleconych ustawami przedstawia zalqcznik nr 3 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 



a) zwiekszenia planu finansowego dochodOw i wydatkow Starostwa Powiatowego 
realizujqcego zadania z zakresu administracji rzqdowej, zmian dokonano w nastepujqcej 
podzialce klasyfikacji budZetowej: 
* rozdzial 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow 
wojewodztw, wybory wojtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie, wprowadzenie planu w 
wysokoki: 	 37 610 zl 
z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborow do organow jednostek 
samorzqdu terytorialnego 
b) zmniejszenia planu finansowego dochod6w i wydatkow Powiatowego Urzedu Pracy 
realizujqcego zadanie z zakresu administracji rzqdowej, zmian dokonano w nastepujqcej 
podzialce klasyfikacji budzetowej: 
* rozdzial 85156 - Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oraz §wiadczenia 
dla osob nie objetych obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego, 
zmniejszenie planu w wysokoki: 	 255 740 zi 
7. Plan dochodow i wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadali realizowanych w drodze 
umow lub porozumien miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego przedstawia 
zalqcznik nr 4 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 

- zwiekszenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieZqce 
w zakresie teoretycznej nauki zawodu o kwote: 	 40 000 zl 
- zwiekszenia dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieZqce - 
pokrycie kosztow utrzymania dzieci w rodzinach zastepczych o kwote: 	30 000 zi 
8. Plan dotacji podmiotowych przedstawia zalicznik nr 5 do uchwaly. 

Zmiany dotyczyly: 

- zmniejszenia dotacji dla szkol i placowek niepublicznych 

o kwote: 	 70 000 zi 
w tym: 

-Studium Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Doroslych w Pultusku, 	10 000 zl 
-Studium Rachunkowoki dla Doroslych w Pultusku, 	 10 000 zl 
- Studium Informatyczne dla Doroslych w Pultusku, 	 20 000 zi 
- 	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pio. 	 30 000 zl 
9. Zmiany wydatkow na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjete wieloletniq prognozq 
finansowq przedstawia zahlcznik nr 6 do uchwaly. 
Zmiany dotyczyly: 
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Likwidacja barier 
transportowych (zakup 9-cio miejscowgo samochodu typu mikrobus 
przystosowanego do przewozu osOb niepelnosprawnych, w tym dwoch na 
wozkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Spolecznej w Pultusku" w 
wysokoki: 	 72 673 zi 
- zaniechania realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejqcej sieci 
wodociqgowej o dlugoki okolo 180m (wymiana awaryjnej sieci 
wodociqgowej)" w Domu Pomocy Spolecznej w Oldakach 
w wysokoki: 	 150 000 z1 



- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczqcego "Wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej zadania pn. Budowa tymczasowego budynku poczekalni 
autobusowej" na "Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej" oraz 
ustalenia realizacji tego zadania na lata 2018-2019, w zwiqzku z czym zadanie zostalo 
umieszczone w wykazie przedsiewzicO do WPF; lqczna wartok zadania wynosi: 793 884 
zi, w tym: 
- 2018 rok - 22 940 zi, 
- 2019 rok - 770 944 A. 
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